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Obecnie na rynku wydawniczym występuje różnorodność programów wychowania 
przedszkolnego i od nauczyciela zależy w oparciu o jaki program będzie realizował cele 
wychowania przedszkolnego. Każdy pedagog posiada zróżnicowany zasób wiedzy, 
umiejętności, predyspozycji osobowościowych i zapoznając się z programem powinien 
poddać się refleksji, w jakim stopniu wybrany program umożliwi realizację zamierzo-
nych celów. Nauczyciel, uwzględniając potrzeby prowadzonej przez siebie grupy wieko-
wej, dokonuje analizy, oceny i wyboru programu. Jedni nauczyciele oczekują szczegó-
łowych treści programowych, zaś inni tylko wskazówek, w jaki sposób realizować 
podstawę programową. Jednak w każdym przypadku opracowany program winien 
wspomagać nauczyciela, służyć realizacji celów edukacji przedszkolnej, a przede wszyst-
kim sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dzieci, aby ich udział w procesie wychowaw-
czo – opiekuńczo – dydaktycznym był jak najbardziej efektywny.

Program ,,Zabawy z porami roku” jest zgodny z ,,Podstawą programową wychowania 
przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego” zawartą 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r. 

Treści programu ,,Zabawy z porami roku” są umieszczone w tabelach i skorelowane 
z treścią przewodników metodycznych oraz zadaniami w kartach pracy dla dzieci 
3-6-letnich. Przejrzysta struktura programu odnosi się do pór roku i wieku dzieci, co 
stwarza nauczycielom możliwość łatwej weryfikacji podejmowanych działań i realizo-
wanych celów.

1. WsTĘP

2.CHARAKTERYsTYKA PROGRAMU
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Cele wychowania przedszkolnego, to:
1)  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektu-

alnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2)  budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej oriento-

wały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3)  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radze-

nia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia 
stresówi porażek;

4)  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych rela-
cjach z dziećmi i dorosłymi;

5)  stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci 
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)  troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa  
w zabawach i grach sportowych;

7)  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym 
oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozu-
miały dla innych

8)  wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypo-
wiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztukipla-
styczne;

9)  kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupyrówie-
śniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich cieka-
wości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości I umiejęt-
ności, które są ważne w edukacji szkolnej;

11)  kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania 
umiejętności pisania;

12)  przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez 
rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie 
pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapachedukacyj-
nych;

13)  w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodo-
wych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,  
o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. 
poz. 749), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej 
i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości na-
rodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świado-
mości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do 
nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dal-
szych etapach edukacyjnych.

3. CELE WYCHOWANIA PRZEDsZKOLNEGO  
I WsKAZANIA DO ICH REALIZACJI
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Zalecane warunki i sposób realizacji
Zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przed-

szkolu oraz innej formie wychowania przedszkolnego, w rozliczeniutygodniowym:
1)  co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci 

bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2)  co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą cza-

su) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizo-
wane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, 
prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3)  co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną 
piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według pro-
gramuwychowania przedszkolnego;

4) pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:
a)  dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu miesz-

czą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),
b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

W realizacji celów wychowania przedszkolnego nauczyciel ma obowiązek zadbać  
o zaspokojenie potrzeb całej grupy przedszkolnej, w której są dzieci szczególnie uzdol-
nione, ale również dzieci z różnymi dysfunkcjami, z zaleceniami kształcenia specjalne-
go. Nierzadko szczególną uwagę nauczycieli skupiają dzieci przejawiające nadmierną 
ruchliwość, impulsywność i brak kontroli zachowania czy problemami z koncentracją 
uwagi. Każde dziecko w grupie należy potraktowaćz uwzględnieniem jego indywidual-
nych możliwości, potrzeb, predyspozycji.

Jednym z zadań nauczyciela jest  umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania proble-
mów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. Wzrost ilości problemów oraz coraz 
większe ich zróżnicowanie, powodują utrudnienia w realizacji programu, a niekiedy 
przyczyny problemu są na tyle skomplikowane, że działania podjęte przez pedagoga 
nie dają pożądanego efektu. Jednak mając na uwadze dobro dziecka należy dołożyć 
wszelkich starań, aby zminimalizować deficyty w rozwoju wychowanka i jak najszerzej 
rozwinąć jego kompetencje.

a) funkcje analizatorów
Aby dziecko osiągnęło gotowość szkolną i było przygotowane do nauki czytania i pi-

sania nauczyciel powinien usprawniać funkcje analizatorów:
• wzrokowego (odbiór wzrokowy tekstów, wyrazów, liter)
• słuchowego (odbiór dźwięków mowy)
•  skórno - kinestetycznego tj. kinestetyczno - ruchowego (powiązania zmysłowo – mo-

toryczne; korelacja wzroku, słuchu, mowy z motoryką małą) 

b)  Teoria Inteligencji Wielorakich H. Gardnera a teoria poznania i nauczania L. 
Wygotskiego

Howard Gardner odniósłszy się do indywidualnych typów inteligenckich każdego 
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człowieka opracował Teorię Inteligencji Wielorakich.
W swojej koncepcji rozróżnia osiem typów inteligencji:
• ninteligencja werbalna (słowna, lingwistyczna) 
• inteligencja logiczno- matematyczna
• inteligencja przyrodnicza (naturalistyczna, środowiskowa)
• inteligencja wizualno-przestrzenna
• inteligencja fizyczno-kinestetyczna
• inteligencja muzyczno-rytmiczną (słuchowa)
• inteligencja interpersonalna (społeczna)
• inteligencjaintrapersonalna (intuicyjna)
Gardner zakłada, iż każdy posiada wszystkie powyższe rodzaje inteligencji, ale rozwi-

nięte w różnym stopniu, które w ciągu życia zmieniają się, współpracują ze sobą i moż-
na je kształtować. Zależnie od dominującego typu inteligencji jedno dziecko woli słu-
chać opowiadań, inne liczyć, kolejne zaś preferuje zabawy ruchowe czy muzyczne. 
Nauczyciel w przedszkolu organizuje szereg sytuacji sprzyjających rozwojowi wszystkich 
rodzajów inteligencji czyli posiłkuje się podczas zajęć dydaktycznych: 

•  słuchaniem i układaniem opowiadań, wierszy, bajek; rozwiązywaniem i układaniem 
zagadek; prowadzeniem rozmów i zabaw słownych

•  liczeniem, klasyfikowaniem, układaniem i rozwiązywaniem zadań matematycz-
nych 

• tworzeniem rysunków, map, gier 
• prowadzeniem zabaw i ćwiczeń ruchowych
•  słuchaniem muzyki; śpiewem; prowadzeniem zabaw rytmicznych, tanecznych; grą 

na instrumentach
• organizowaniem zabaw w parach, w zespołach
• pobudzaniem dzieci do snucia marzeń
Zgodnie z dynamiczną teorią Gardnera, aby dziecko rozwijało się wszechstronnie  

i mogło jak najpełniej wykorzystać swoje możliwości nauczyciel, poprzez zaplanowane, 
realizowane zajęcia: rozwija bierny i czynny słownik dzieci, rozwija logiczne myślenie  
i pobudza do kreatywnych rozwiązań, wzbudza w dzieciach poczucie odpowiedzialności 
i troski o rośliny i zwierzęta, uwrażliwia na dźwięki, zachęca do układania puzzli, ukła-
danek i zabaw konstrukcyjnych, kształci umiejętności sportowe, taneczne i parateatral-
ne, a także rozwija empatię, kształci umiejętność współpracy czy komunikacji i asertyw-
ności oraz umożliwia podejmowanie samodzielnych decyzji.

Z kolei według założeń teorii poznania i nauczania rosyjskiego psychologa, Lwa Wy-
gotskiego należy w dzieciach, głównie poprzez zabawę i w oparciu o wrodzony poten-
cjał umysłowy kształcić umiejętności do uczenia się i rozwijać kompetencje dziecka  
w zakresach: samoregulacji, poznawczym oraz komunikatywnym.      

 
c) Metodypracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
Nauczyciele, w oparciu o posiadaną wiedzę, uwzględniając indywidualne potrzeby 

wychowanków, dostosowując stopień trudności, korzystają z wielu metod pracy z dzieć-
mi, sprzyjających stymulowaniu wszystkich sfer rozwojowych dziecka i podnoszących, 
wzmacniających jego potencjał. 
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Przedszkole pełni funkcje opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne i już na tym 
pierwszym poziomie edukacji nauczyciel uwzględniający cztery filary systemu oświaty 

• uczyć się, aby wiedzieć
• uczyć się, aby działać
• uczyć się, aby żyć wspólnie
• uczyć się, aby żyć
powinien odpowiednio podchodzić do realizacji procesu opiekuńczo - wychowawczo 

– dydaktycznego.
Uświadomienie sobie jak ważna jest edukacja w okresie od urodzenia do 10 roku 

życia i takich prawd jak: „50% zdolności człowieka do uczenia się rozwija się w pierw-
szych czterech latach życia”, „dzieci uczą się najlepiej tego, czego doświadczają wszyst-
kimi zmysłami, należy więc je odpowiednio stymulować” (Bzowska, Kownacka, Lorek, 
Sowińska, 2004, s.14). Nauczyciele  powinni przenieść na grunt przedszkolny szereg 
metod aktywizujących: metod rozwijających sferę muzyczno – ruchową, tj. Metody Ruchu 
Rozwijającego

W. Sherborne, Metody Ruchów Naprzemiennych – P. Dennisona, Metody R. Labana, 
C. Orffa. Stosowaną często przez nauczycieli, szczególnie podczas grupowych, przed-
szkolnych uroczystości jest pedagogika zabawy.

Metody K. Orffa, A. i M. Kniessów i R. Labana „w sposób aktywny, bo przy pomocy 
motorycznego zaangażowania się, sprzyjają zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, rozwi-
jają zdolności i inwencję twórczą zgodnie z naturalnym cyklem: poznanie zmysłowe  
– myślenie – działanie.” (Uszyńska – Jarmoc, 2003, s.54)

Poprzez metodę ekspresji ruchowej C. Orff rozwija kulturę fizyczną dziecka w korelacji 
z kulturą rytmiczno – muzyczną oraz kulturą żywego słowa. Głównym  zadaniem meto-
dy Orffa jest wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji i rozwijania inwencji twór-
czej. Rozbudowany repertuar ćwiczeniowo – zabawowy może służyć rozwijaniu poten-
cjału dzieci uzdolnionych, jak też wyrównywaniu braków dzieci z deficytami.

Metoda „Ruch i Rytm” lub „Ruch w rytm” A. i M. Kniessów jest skierowana głównie na 
działalność dzieci, gdyż operuje prostymi ćwiczeniami, często opartymi na pomyśle dzie-
ci. Podczas ćwiczeń utrzymana jest atmosfera radości i przyjemności oraz nastawienie 
na koncentrację. Poprzez metodę Kniessów rozwijamy u dzieci płynność i ciągłość ru-
chów całego ciała.

Metoda R. Labana, zwana twórczą gimnastyką przy muzyce oparta jest na dowolnych 
ruchach, bez oceniania w kategorii dobry – zły. Są to ruchy ekspresyjne bez naśladow-
nictwa i odwzorowania, odwołujące się do twórczej inwencji i fantazji, do własnego 
doświadczenia dziecka, do jego naturalnego rozwoju. Nastawione na indywidualizm  
i wyrażanie siebie.

W przedszkolnej edukacji muzycznej sięga się do metody E. J. Dalcroza, która zakłada 
pełną akceptację dziecka, zerwanie z werbalizmem, działania praktyczne i przeżycie 
muzyczne. Metoda ta obejmuje kształcenie słuchu muzycznego, improwizację wokalną, 
instrumentalną i ruchową, a oparcie ruchu na rytmie nazwał autor rytmiką.

W poszukiwaniu nowych metod aktywizujących dziecki do działania nauczyciele 
przedszkoli sięgają do propozycji  Z. Codaly`a,  BatiiStraus, której zdaniem dzieci jeże-
li nawet nie mają słuchu, nie potrafią zaśpiewać piosenki, ale mają dobrą wolę i chcą 
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aktywnie słychać, to mogą być muzykami na tym podstawowym poziomie. Rozwijaniu 
sprawności psychoruchowych sprzyjają: Metoda Ruchu Rozwijającego 

W. Sherborne oraz Kinezjologia Edukacyjna P. E. Dennisona. Metoda Ruchu Rozwija-
jącego W. Sherborne służy także terapii zaburzeń rozwoju psychoruchowego. Zestaw 
ćwiczeń opracowany przez autorkę „wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspo-
kajanych w kontakcie z dorosłymi” (Klim – Klimaszewska, 2005, s.163). Poprzez ruch 
rozwijający dziecko poznaje własne ciało, usprawnia motorykę, ma poczucie własnej 
siły, sprawności, możliwości ruchowych.

Kinezjologia Edukacyjna P. E. Dennisona polega na „wykorzystaniu naturalnego ruchu 
fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała, w celu (...) uczenia się 
(doświadczenia) i twórczej samorealizacji jednostki” (Klim – Klimaszewska, 2005, s.164). 

Ćwiczenia Dennisona mogą stanowić wstęp do zajęć głównych tj. zajęć dydaktycz-
nych z całą grupą. 

W przedszkolnym procesie dydaktyczno – wychowawczym wiele celów realizuje się 
poprzez metody i techniki aktywizujące.

Zastosowanie tych metod pozwala dziecku:
• działać i współdziałać
• porozumiewać się
•  poznawać siebie i odkrywać wewnętrzny potencjał dla zdobywania pewności siebie
•  patrzeć w siebie (rozumieć i nazywać swoje uczucia, myśli, przekonania, marzenia)
• doświadczać empatii
Istotą tych metod jest zawsze aktywne dziecko a nauczyciel pełni rolę organizatora 

samodzielnej pracy dziecka. Oczywiste jest, iż nauczyciela musi cechować:
• skuteczny sposób komunikacji z dziećmi
• wysoki poziom empatii
•  otwarta postawa (zachęcająca do działania, wykorzystywania istniejących i tworze-

nia nowych sytuacji edukacyjnych)
• znajomość psychologii rozwojowej dziecka
• występowanie w funkcji: rozjemcy, autorytetu i organizatora – inicjatora)
• poczucie odpowiedzialności za dzieci.
Obszerny wykaz i opis zastosowania metod aktywnych prezentuje J. Krzyżewska, która 

stwierdza, że jest to „grupa metod charakteryzująca się tym, że w procesie kształcenia 
aktywność podmiotu uczącego się przewyższa aktywność podmiotu nauczającego” (Wę-
glińska 2005, s.93). 

Do zastosowania w przedszkolu proponuje się:
•  metody integracyjne (np. „Pajęczynka”, zabawy z „iskierką”, śpiewane imiona),
•  metody dyskusyjne (np. „Promyczkowe uszeregowanie”, „Wrzuć strach do kapelu-

sza”),
•  metody twórczego myślenia (np. „Niedokończone zdania”, „Słowa – klucze”, „Akro-

stych”, „Debata”),
•  metodydramowe i inscenizacje (np. scenki i sytuacje improwizowane, zagadki pan-

tomimiczne, „Rozmowa”, „Film”),
• podróże w wyobraźni (wizualizowane, imaginacja)
•  metody plastyczne (np. „Kolaż”, „Puzzle plakatowe”, „Mapa pojęciowa”).
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Przełożenie aktywności z nauczyciela na dziecko to także metoda okazji edukacyjnych.
W obliczu zwiększającej się liczby dzieci z mikrodeficytami, w celu wyrównania startu 

szkolnego, nauczyciele sięgają do idei 
M. Montessori. Metoda Montessori z hasłem „pomóż mi to zrobić samemu” opierają-

cą się na konieczności obserwacji dziecka, szacunku dla jego indywidualności, zaintere-
sowań, tworząca warunki i dająca środki doskonale „wpisuje się” w potrzeby edukacji 
„ku przyszłości”. 

Do polskiej pedagogiki przedszkolnej przenoszone są też idee R. Steinera, w których 
istotne jest poznanie zmysłowe, kształtowanie woli i nauka przez naśladownictwo. 

Powszechnie znana we Francji a mająca wielu zwolenników wśród nauczycieli na ca-
łym świecie, także w Polsce jest metoda, a właściwie techniki Freineta. Celestyn Freinet 
propaguje tzw. metody naturalne i zdobywanie doświadczeń „po omacku”. Rezygnuje  
z nacisku, instruowania, narzucania swego zdania. Zaleca pracę w małych grupach  
i indywidualną. Istotne jest umożliwienie dzieciom swobodnej ekspresji i odpowiednie 
wyposażenie sal. Do realizacji tych celów w warunkach przedszkolnych służą techniki:

•  swobodna ekspresja: plastyczna, muzyczna, ruchowa, słowna (teksty swobodne)
• gazetka i księgi grupy
• doświadczenia poszukujące.
Podstawą szerokich kontaktów społecznych może być korespondencja między przed-

szkolami. Techniki Freineta umożliwiają poznawanie pojęć matematycznych i przyrodę 
ożywioną i nieożywioną, wychowanie estetyczne, zdrowotne, społeczno – moralne (sa-
morządność, umowy, planowanie zadań, praca w zespołach). C. Freinet unikał nazwy 
„metoda”, gdyż nie zamykał swoich propozycji jako wzór do odtwarzania lecz zalecał je 
jako inspirację, jako wskazówkę do twórczych poszukiwań nauczyciela.

Wychowankami przedszkola są nie tylko dzieci zdrowe, pełnosprawne. Są wśród nich 
dzieci niepełnosprawne, z trudnościami emocjonalno - społecznymi, z opóźnieniem sfer 
rozwojowych. Nauczyciel może przyjść im z pomocą poprzez komunikację za pomocą 
języka migowego (lub inne alternatywne metody komunikacji) czyarteterapię,w szcze-
gólności wykorzystując: plastykę, muzykę, teatr, choreoterapię i biblioterapię.

d) współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym
W zawód nauczyciela wpisana jest odpowiedzialność za wychowanków stanowiących 

przyszłe społeczeństwo podejmujące ważne decyzje w skali osobistej, państwowej. Taka 
odpowiedzialność wymaga współpracy i współdziałania z rodzicami i z innymi podmio-
tami. Współpraca dwóch środowisk, w których dziecko przebywa tj. rodziny i przedszko-
la jest jednym z podstawowych warunków harmonijnego rozwoju dziecka. Rodzina jest 
pierwszym życiowym środowiskiem dziecka. W rodzinie jako podstawowym i naturalnym 
środowisku dziecka tworzy się wiedza dziecka o wartościach, normach, wiedza o ota-
czającym je świecie, a nauczyciel, jako partner rodziców/opiekunów prawnych powinien 
znać i wychowanka i jego środowisko rodzinne. 

Na początku roku szkolnego obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie rodziców  
z podstawą programową, natomiast w ciągu roku szkolnego należy informowaćosukce-
sach czy też napotkanych  trudnościach ich dzieci, a także włączać rodziców do wspie-
raniaosiągnięć rozwojowych dzieci czy minimalizowania trudności.Nauczyciel powinien 
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kształtować u dzieci świadomość zdrowotną oraz wyrabiać nawyki, aby dziecko dbało  
o własne zdrowie w codziennych sytuacjach nie tylko w przedszkolu, ale również w 
domu. Zaproszenie rodziców na zajęcia  grupowe i wspólne  poprowadzenie zajęć  
wpłynie na ujednolicenie oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola, co wzmoc-
ni kompetencje już nabyte i usprawni działania nauczycieli wkładane w dalszy wielo-
stronny rozwój dziecka.

Otwarta postawa nauczycieli, dobra organizacja procesu edukacyjno – wychowaw-
czego, to również współpraca z lokalnymi podmiotami.  Spacery, wycieczki (np. do mu-
zeum, skansenu, teatru), zajęcia rekreacyjne, kulturalne, edukacyjne poza przedszko-
lem są źródłem ciekawych doświadczeń i szczególnych kompetencji dzieci.

e) dzieci uzdolnione
Wyznacznikami sukcesów osiągniętych w pracy zawodowej nauczyciela są: pozytywne 

oceny zwierzchników, dobre opinie wśród rodziców dzieci, a przede wszystkim zadowo-
lenie i sukcesy dzieci. Nauczyciel, realizując zadania wychowawczo – opiekuńczo – dy-
daktyczne powinien dostrzec dzieci o szczególnych zainteresowaniach, uzdolnieniach, 
dzieci przejawiające zdolności i zainteresowania plastyczne, muzyczne, matematyczne, 
przyrodnicze, badawcze czy inne.  

f) programy własne i innowacje
W celu zaspokojenia potrzeb tych dzieci, rozwinięcia ich predyspozycji nauczyciel two-

rzy sytuacje do rozwijania się w wymienionych obszarach, umożliwia prezentację osią-
gnięć w konkursach, na wystawach, przeglądach. Twórczy, zaangażowany nauczyciel 
może opracować własny programczy też innowację pedagogiczną.
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Planując zajęcia należy pamiętać o organizacji czasu wynikającej z założeń realizacji 
podstawy programowej.

Organizacja zajęć dydaktycznychw grupach dzieci 3-4-5-6 letnich:

Dzieci 3-letnie
W grupie trzylatków prowadzi się rano - zabawy ruchowe. Początkowo jedną, a w mia-

rę doskonalenia kompetencji ruchowych - dwie. Są to zabawy: orientacyjno-porządkowe, 
bieżne, skoczne, ze skłonem i wspięciem, równoważne, z czworakowaniem oraz z rzutem 
i celowaniem.

Po śniadaniu, zajęcie w grupie 3-latków powinno trwać 10- 15 min. Zazwyczaj począt-
kowo prowadzi się zajęcia w małych grupach. Nauczyciel przygotowuje zajęcia dla całej 
grupy, prowadzi je z kilkorgiem dzieci, ale stopniowo, konsekwentnie, systematycznie za-
chęca wszystkie dzieci do udziału w procesie edukacyjnym. 

Ze względu na cechy rozwojowe dzieci, w tej grupie wiekowej dominujące zajęcia, to:
zabawy ruchowe 
opowieści ruchowe 
zabawy muzyczno-ruchowe
zabawy rytmiczno-ruchowe
zajęcia plastyczne
zajęcia techniczne, konstrukcyjne 
Dzieci 4-letnie
W grupie czterolatków prowadzi się rano zajęcia ruchowe w oparciu o zestawy zabaw 

porannych. Są to zabawy: orientacyjno-porządkowe, bieżne, skoczne, ze skłonem  
i wspięciem, równoważne, z czworako-waniem oraz z rzutem i celowaniem.

W pierwszym półroczu zajęcie prowadzone z 4-latkami powinno trwać 15-20 min.*  
W drugim półroczu, po uwzględnieniu możliwości i potrzeb dzieci, zależnie od rodzaju 
zajęć, można prowadzić dwa zajęcia obowiązkowe lecz proporcjonalnie krótsze tj.  
2 razy po 10-15 min.

  Jedno z tych zajęć powinno być z przewagą ruchu, drugie, z przewagą aktywności 
umysłowej. 

  W grupie 4-latków realizuje się naprzemiennie zajęcia z dominacją ruchu, umysłowe 
i estetyczne, natomiast w drugim półroczu planuje się tak zajęcia, aby jedno zajęcie było 
z przewagą ruchu.

*czas zajęcia można wydłużyć, jeśli dzieci wykazują zainteresowanie 

Dzieci 5-letnie
W grupie dzieci pięcioletnich prowadzi się zajęcia ruchowe według zestawu ćwiczeń 

porannych, a w ciągu dnia - różne rodzaje zabaw ruchowych.
W grupie 5-latków prowadzone są dwa obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, a czas 

4. ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
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trwania każdego z nich, to: 20-30 min. Wskazane jest, aby uczestniczyły w nich wszyst-
kie dzieci. 

W grupie 5-latków planując dwa zajęcia pamiętamy, że jedno jest z dominacją ruchu 
(jak w drugim półroczu u 4-latków)

tj. ćwiczenia gimnastyczne, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy rytmiczno-ruchowe 
zaś drugie - z dominacją działalności umysłowej czy estetycznej (plastycznej, technicz-
nej). 

Dzieci 6-letnie
W grupie dzieci sześcioletnich prowadzi się zajęcia ruchowe według zestawu ćwiczeń 

porannych, a w ciągu dnia - różne rodzaje zabaw ruchowych.
W grupie 6-latków prowadzone są dwa obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, a czas 

trwania każdego z nich, to: 20-30 min. Wskazane jest, aby uczestniczyły w nich wszyst-
kie dzieci. 

W grupie 6-latków planując dwa zajęcia pamiętamy, że jedno jest z dominacją ruchu 
(jak u 5-latków) tj. ćwiczenia gimnastyczne, zabawy muzyczno-ruchowe,  zabawy ryt-
miczno-ruchowe zaś drugie - z dominacją działalności umysłowej czy estetycznej (pla-
stycznej, technicznej). 

Jeśli dzieci są zainteresowane, w szczególnych przypadkach można wydłużyć czas 
zajęcia ruchowego lub artystycznego o 5-10 minut.
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Przykładowy plan zajęć dydaktycznych w grupach wiekowych 3-6-latków:

3-latki
poniedziałek Rozwijanie mowy i myślenia;
 edukacja językowa/ matematyczna/przyrodnicza
wtorek Edukacja artystyczna- zajęcie muzyczne
środa Edukacja artystyczna- zajęcia plastyczne
czwartek Edukacja artystyczna- zajęcie muzyczne
piątek Edukacja artystyczna- zajęcia techniczne, konstrukcyjne

4-latki
poniedziałek Rozwijanie mowy i myślenia; edukacja językowa
wtorek Edukacja artystyczna- zajęcia plastyczne
środa Edukacja artystyczna- zajęcia muzyczne
czwartek Rozwijanie mowy i myślenia; edukacja matematyczna/  

 przyrodnicza
piątek Edukacja artystyczna- zajęcia techniczne, konstrukcyjne

5-latki/6-latki
poniedziałek 1) Rozwijanie mowy i myślenia; edukacja językowa 
 2) Edukacja artystyczna- zajęcia muzyczne
wtorek 1) Edukacja artystyczna- zajęcia plastyczne
 2) Zajęcia ruchowe (zestaw ćwiczeń gimnastycznych)
środa 1) Rozwijanie mowy i myślenia-edukacja matematyczna
 2) Edukacja artystyczna- zajęcie muzyczne
czwartek 1) Rozwijanie mowy i myślenia-edukacja przyrodnicza 
 2) Zajęcie ruchowe (zestaw ćwiczeń gimnastycznych)
piątek 1) Edukacja artystyczna- zajęcie techniczne
 2) Edukacja artystyczna- zajęcie muzyczne

5. PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
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PRZYKŁADOWY RAMOWY ROZKŁAD DNIA 
DLA GRUP NIELEŻAKUJĄCYCH:

Godziny Rodzaj aktywności
6.30-8.15 
Schodzenie się dzieci; pozyskiwanie krótkich, istotnych informacji od rodziców; praca 
indywidualna z dziećmi; zabawy wg pomysłów dzieci: indywidualnie, w parach,  
w małych zespołach z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier, ksią-
żek, materiałów plastycznych itp. lub inspirowane przez nauczyciela; prowadzenie 
obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela oraz jej dokumentowanie; zabawa ru-
chowa organizowana przez nauczyciela
8.15-8.30 
Przygotowanie do śniadania: czynności porządkowe i higieniczne
8.30-9.00 Śniadanie
9.00-10.30 
Zajęcia dydaktyczne realizowane wg programurealizowane z całą grupą (bądź jej 
większością)
10.30-11.15 
Pobyt w ogrodzie przedszkolnym z dowolnymi i organizowanymi przez nauczyciela 
zabawami ruchowymi, z wykorzystaniem sprzętu sportowego, zabawek podwórko-
wych; spacery i wycieczki z obserwacją przyrodniczą, sytuacyjną lub zabawy ruchowe 
w sali zajęć, w sali gimnastycznej (w przypadku pogody niesprzyjającej pobytowi na 
podwórku).
11.15-11.30 
Przygotowanie do obiadu: czynności porządkowo – organizacyjne 
i higieniczne
11.30-12.00 Obiad
12.00-13.50 
Praca indywidualna z dziećmi oraz w małych zespołach; zabawy wg pomysłów dzieci: 
indywidualnie, w parach, w zespołach z wykorzystaniem dostępnych zabawek, ukła-
danek, gier, książek, materiałów plastycznych itp. lub inspirowane przez nauczyciela; 
słuchanie literatury czytanej przez nauczyciela; utrwalanie wierszy i piosenek; przygo-
towywanie dzieci do występów, uroczystości, konkursów, przeglądów artystycznych; 
pobyt w ogrodzie przedszkolnym z dowolnymi i organizowanymi przez nauczyciela 
zabawami ruchowymi, z wykorzystaniem sprzętu sportowego i zabawek podwórko-
wych; spacery i wycieczki z obserwacją przyrodniczą, sytuacyjną lub zabawy ruchowe 
w sali zajęć, w sali gimnastycznej (w przypadku pogody niesprzyjającej pobytowi na 
podwórku); prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela oraz jej doku-
mentowanie; zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela
13.50-14.15 
Przygotowanie do podwieczorku: czynności porządkowo – organizacyjne i higieniczne
14.15-14.30 Podwieczorek

6.RAMOWY ROZKŁAD DNIA
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14.30-18.00 
Rozmowy indywidualne z rodzicami; praca indywidualna z dziećmi; zabawy wg po-
mysłów dzieci: indywidualnie, w parach, w zespołach z wykorzystaniem dostępnych 
zabawek, układanek, gier, książek, materiałów plastycznych itp. lub inspirowane 
przez nauczyciela; słuchanie opowiadań, bajek z nagrań i czytanych przez nauczy-
cielkę; oglądanie bajek; utrwalanie treści poznanych wierszy, piosenek; prowadzenie 
obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela oraz jej dokumentowanie; prace po-
rządkowo – użyteczne; rozchodzenie się dzieci

Nauczyciel, posiadający własne indywidualne zainteresowania, który wykonuje swój 
zawód z pasją, wyrażającą się m.in. poprzez szereg dodatkowych działań wykraczają-
cych poza podstawowe obowiązki, organizuje zajęcia skupiające uwagę dzieci, pobu-
dzające zainteresowanie światem w ramach zajęć dodatkowych, kół zainteresowań.  
Aktywność nauczyciela pasjonata znacznie wpływa na rozwój kompetencji dzieci i po-
szerza zakres działań przedszkola.

7. PAsJA NAUCZYCIELA
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Temat tygodnia
JESTEM W PRZEDSZKOLU
Temat dnia Moja sala
Zamierzone cele
• zapoznanie z wyglądem własnej sali i imionami dzieci
• poznanie zwrotów grzecznościowych i wdrażanie do ich stosowania
•  zachęcanie do samodzielnego korzystania z toalety oraz myciai wycierania rąk 
• nawiązywanie bliskiego kontaktu z nauczycielem
• nabywanieumiejętności właściwego współżycia w grupie

Temat dnia Nasze zabawki
Zamierzone cele
• kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z zabawek
• wyrabianie nawyku odkładania zabawek na swoje miejsce
• zachęcanie do dzielenia się zabawkami
• nabywanie umiejętności kulturalnego jedzenia

Temat dnia Moi koledzy
Zamierzone cele
• zapoznanie ze słowami i melodią piosenki
•  wdrażanie do właściwego zachowania się w przedszkolu i zgodnej zabawy z kole-

gami
• utrwalanie znajomości imion kolegów i koleżanek
•  wdrażanie do przestrzegania zasady niekorzystania z cudzych ręczników, kubków 

itp.

Temat dnia Bawimy się razem
Zamierzone cele
• rozpoznawanie i nazywanie części ciała człowieka
•  wyrabianie nawyku stosowania form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnika-

mi i dorosłymi
•  przestrzeganie zasad regulujących zachowania podczas wspólnych zabaw
•  nabywanie umiejętności samodzielnego rozbierania i ubierania się i zachęcanie do 

zwracania się o pomoc do nauczyciela w przypadku trudności

Temat dnia Bawimy się wesoło
Zamierzone cele
• rozwijanie spostrzegawczości 
• rozpoznawanie i nazywanie podstawowych kolorów
• nabywanie zaufania do nauczycielki i poczucia akceptacji
• kształtowanie potrzeby dzielenia się z rodzicami przeżyciami z przedszkola

8. TREŚCI PROGRAMOWE
JEsIEŃ-3-LATKI
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Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią  

i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 
1/1

•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współ-
działać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 1/2 

•  Dziecko umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; 
wie, komu można podawać takie informacje; 1/5

• Dziecko jest samodzielne w zakresie higieny osobistej; 2/1

Temat tygodnia
DROGA DO PRZEDSZKOLA
Temat dnia Droga do przedszkola
Zamierzone cele
•  zapoznanie z różnymi oznaczeniami przejścia dla pieszych: znak drogowy, sygnali-

zator świetlny, pasy – zebra
•  rozumienie konieczności przestrzegania zakazu poruszania się po drogach bez 

opieki dorosłych
•  zapoznanie z bezpiecznymi miejscami do zabawy ejętności właściwego współżycia 

w grupie

Temat dnia Kolorowe znaki
Zamierzone cele
•  rozwijanie spostrzegawczości 
•  utrwalanie znajomości podstawowych kolorów i wybranych znaków drogowych
• rozróżnianie uczestników ruchu drogowego (piesi, kierowcy)
• wdrażanie do właściwego zachowania się na ulicy

Temat dnia Odgłosy ulicy
Zamierzone cele
•  rozwijanie poczucia słuchu 
• wdrażanie do czynnego udziału w zabawie 
•  włączanie do pomocy w przygotowaniu pomocy do zabaw (np. przyniesienie przy-

borów z półki)

Temat dnia Pojazdy na naszych drogach
Zamierzone cele
•  zapoznanie dzieci z nazwą miejscowości, w której mieszkają 
•  wdrażanie do zachowania ładu i porządku
•  wzbogacanie biernego i czynnego słownika poprzez nazywanie najczęściej spotyka-

nych pojazdów
•  zachęcanie do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami związanymi 

z podróżowaniem
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Temat dnia Spotkanie z policjantem
Zamierzone cele
• zapoznanie z rolą policjanta i możliwością zwrócenia się do niego o pomoc
•  wdrażanie do kulturalnego zachowania się, używania form grzecznościowych
• nabywanie umiejętności określania jednoznacznych postaw: dobry-zły

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; 

wie, komu można podawać takie informacje; 1/5
•  Dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać 

pomoc, umie o nią poprosić; 6/1
•  Dziecko orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze 

środków transportu; 6/2
•  Dziecko zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orien-

tuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta; 15/3

Temat tygodnia
JESIEŃ W PARKU I W LESIE
Temat dnia Drzewa liściaste 
Zamierzone cele
•  rozwijanie pamięci i uwagi  podczas nauki wiersza na pamięć
•  wdrażanie do wyraźnej, zrozumiałej wypowiedzi
•  zachęcanie do obserwowania liści i dostrzegania różnic w ich kształcie, barwie
•  próby klasyfikowania ze względu na jedną cechę wspólną np. kolor liści

Temat dnia Drzewa iglaste 
Zamierzone cele
•  eksperymentowanie materiałem przyrodniczym (badanie twardości, kruchości, pla-

styczności liści i owoców drzew iglastych)
•  porównywanie liści drzew liściastych i liści drzew iglastych
•  rozwijanie spostrzegawczości i dostrzeganie jesiennych barww przyrodzie
•  nabywanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki

Temat dnia Drzewa i ich owoce 
Zamierzone cele
•  rozpoznawanie po liściach i owocach drzew liściastych rosnących w pobliżu przedszkola
•  zbieranie kasztanów, żołędzi, liści do kącika przyrody
•  zapoznanie ze słowami i melodią piosenki 
•  kształcenie poczucia słuchu i pamięci

Temat dnia Jesień w przedszkolnym ogrodzie 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z  pojęciem „para”
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•  obserwacja i doświadczanie zjawisk atmosferycznych (obserwowanie i odczuwanie 
siły wiatru w odniesieniu do siebie oraz do gałęzi, liści)

•  wdrażanie do samodzielnego ubierania się/rozbierania się, a w przypadku trudno-
ści zwracanie się o pomoc do nauczycielki

Temat dnia Kolory jesieni 
Zamierzone cele
• grupowanie darów jesieni według kolorów
• rozróżnianie kolorów i utrwalanie ich nazw 
• usprawnianie i wzmacnianie małej motoryki
• usprawnianie i wzmacnianie małej motoryki

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chęt-

nie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1
•  Dziecko wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodni-

czych, np. na łące, w lesie; 12/1
•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych 

porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać 
zimę; 12/3

Temat tygodnia
JESIEŃ W SADZIE I
Temat dnia Jabłka, gruszki, śliwki 
Zamierzone cele
•  rozróżnianie i nazywanie owoców rosnących w Polsce
•  kształcenie umiejętności rozpoznawania owoców za pomocą różnych zmysłów 
•  nabywanie umiejętności przeliczania w zakresie 1-2

Temat dnia W sadzie 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pracami jesiennymi w sadzie (zbieranie owoców, osłona drzew)
•  malowanie całą dłonią i palcami farbą plakatową
•  wyrabianie nawyku doprowadzania pracy do końca
•  wyrabianie nawyku mycia rąk po skończonej pracy

Temat dnia Owoce mają  witaminy 
Zamierzone cele
•  zachęcanie do jedzenia owoców jako źródła witamin niezbędnych dla zachowania zdrowia
•  budzenie zamiłowania do śpiewu
•  kształcenie umiejętności odtwarzania ruchem śpiewanej piosenki, za pomocą pro-

stych elementów ruchu
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Temat dnia Robimy zapasy 
Zamierzone cele
•  kształtowanie przekonania o konieczności jedzenia owoców i picia soków, jako źró-

dła witamin 
•  wyrabianie nawyku mycia rąk przed posiłkiem
•  wdrażanie dzieci do mycia owoców przed spożyciem

Temat dnia Owocowe zagadki 
Zamierzone cele
•  rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców krajowych i egzotycznych
•  poszerzanie zasobu słownika biernego i czynnego 
•  pokonywanie nieśmiałości podczas wypowiadania się na forum grupy

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu  

i sprząta po sobie; 2/2
•  Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywie-

nia i zdrowego trybu życia; 5/1
• Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-

szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej; 5/4
• Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1

Temat tygodnia
JESIEŃ W OGRODZIE
Temat dnia Warzywa z mojego ogrodu 
Zamierzone cele
• rozróżnianie i nazywanie wybranych warzywza pomocą różnych zmysłów
• określanie wielkości, kształtu, koloru wybranych warzyw
•  zachęcanie do spożywania warzywjako źródła witamin niezbędnych dla zachowa-

nia zdrowia

Temat dnia Wesołe warzywa 
Zamierzone cele
• utrwalanie znajomości nazw wybranych warzyw
•  usprawnianie i wzmacnianie motoryki małej poprzez kolorowanie sylwet warzyw
•  kształcenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy (kształtu, 

wielkości, koloru)

Temat dnia Warzywa 
Zamierzone cele
•  rozwijaniepoczucia rytmu poprzez powtarzanie tekstu za głosem nauczycielki
•  rozwijanie koordynacji ruchowej z wykorzystaniem umownych ruchów (tupanie, kla-

skanie itp.)
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Temat dnia Na straganie 
Zamierzone cele
• wydłużanie czasu uwagi poprzez wdrażanie do uważnego słuchania
•  nabywanie umiejętności poprawnej wypowiedzi poprzez wypowiadanie się na temat 

obrazka
• podejmowanie prób określania cech warzyw przedstawionych na obrazku

Temat dnia Robimy zapasy na zimę 
Zamierzone cele
• zapoznanie z pojęciem ,,zapasy” 
•  nabywanie umiejętności tworzenia kompozycji za pomocą odbijania (stemplowa-

nia)
•  wdrażanie do utrzymania ładu i estetycznego wyglądu najbliższego otoczenia po-

przez podejmowanie prac porządkowych

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywie-

nia; 5/1
•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości 

dźwięku) i wyraża je ruchem; 8/2
•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-

łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1

•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych 
porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronići pomóc im, np. przetrwać 
zimę; 12/3

Temat tygodnia
CO ZWIERZĘTA ROBIĄ JESIENIĄ?
Temat dnia Las i jego mieszkańcy 
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze sposobem spędzania zimy przez wybrane zwierzęta leśne
•  kształtowanie przekonania, że las jest domem zwierząt i w lesie należy zachowywać 

się cicho, nie płoszyć zwierząt
•  nabywanie umiejętności przeliczania w zakresie 1-3
•  wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi: jeden, dwa, trzy

Temat dnia Kto zasypia zimą, a kto nie? 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wyglądem jeża i wiewiórki, ich sposobem poruszania się, odżywiania, 

przygotowaniem do zimy
•  wyrabianie umiejętności uważnego słuchania nauczycielki
•  kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt
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Temat dnia Domy zwierząt 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z domami wybranych zwierząt (jeż, wiewiórka, niedźwiedź)
•  naśladowanie ruchów zwierząt
•  rozwijanie poczucia słuchu i rytmu
•  wyrabianie szybkiej reakcji na przerwę w muzyce i zmiany dynamiczne

Temat dnia Poznajemy ptaki 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z nazwami i wyglądemwybranych  ptaków odlatujących na zimę
•  określanie położenia przedmiotów: nad, pod, na, wysoko, nisko
•  budzenie zainteresowania życiem przyrody

Temat dnia Zwierzęta przygotowują się do zimy 
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze sposobem wykonania ptaka lub jeża według podanego wzoru 
•  wywołanie radości z uzyskanych efektów
•  interesowanie się wytworami rówieśników i budzenie szacunku dla ich pracy

Treści z podstawy programowej
• Dziecko utrzymuje porządek w swoim otoczeniu. 2/4
•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości 

dźwięku) i wyraża je ruchem; 8/2
•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych 

porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać 
zimę; 12/3

•  Dziecko potrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpo-
znać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; 14/2

Temat tygodnia
WIEM, CO JEM I DLATEGO JESTEM ZDROWY?
Temat dnia Dbam o zdrowie
Zamierzone cele
•  kształtowanie przekonania o konieczności spożywania warzyw i owoców, jako źró-

dła witamin niezbędnych dla zachowania zdrowia
•  wdrażanie do odpowiedzi na pytania nauczycielki
•  rozwijanie procesów poznawczych: uwagi, myślenia 

Temat dnia Jemy owoce i warzywa 
Zamierzone cele
•  kształcenie sprawności manualnej poprzez rwanie papieru na drobne elementy
•  wyrabianie nawyku mycia owoców/warzyw przed jedzeniem oraz mycia i wyciera-

nia rąk
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•  zachęcanie dzieci do spożywania owoców i warzyw
•  nabywanie umiejętności dokładnego gryzienia twardych pokarmów np. marchewki, 

jabłka

Temat dnia Produkty mleczne 
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze słowami i melodią piosenki 
•  wdrażanie do kulturalnego jedzenia (prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem, 

właściwe korzystanie z kubka)
•  pokonywania uprzedzeń do niektórych pokarmów 
•  kształcenie poczucia rytmu

Temat dnia Nakrywam do stołu 
Zamierzone cele
•  nabywanie umiejętności prawidłowego nakrywania do stołu
•  zachęcanie do dbania o estetyczny wygląd nakrytego stołu
•  wdrażanie do przyjmowania odpowiedniej postawy przy stole
•  wdrażanie do posługiwania się pojęciem ,,tyle samo”

Temat dnia Odżywiamy się zdrowo 
Zamierzone cele
•  zachęcanie do dbania o zdrowie, poprzez spożywanie tzw. zdrowych produktów
•  nabywanie przekonania o potrzebie regularnego jedzenia odpowiedniej ilości po-

karmu, jedzenia zróżnicowanych produktów nie wywołujących alergii, z dokładnym 
i wolnym przeżuwaniem

•  wyrabianie umiejętności zatrzymywania się na określony sygnał

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu  

i sprząta po sobie; 2/2
•  Dziecko w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrze-

bach i decyzjach. 3/4
•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 

zdarzyć; 4/3 
•  Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywie-

nia i zdrowego trybu życia; 5/1
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chęt-

nie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1
•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzeb-

ną do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościa-
mi niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;14/3 
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Temat tygodnia
JAK PRZEKAZUJEMY INFORMACJE
Temat dnia Droga listu 
Zamierzone cele
• zapoznanie z i drogą listu od nadawcy do adresata
•  wdrażanie do budowania poprawnej, zrozumiałej wypowiedzi podczas opowiada-

nia co widać, co dzieje się na obrazku
• wdrażanie do uważnego słuchania nauczyciela i rówieśników

Temat dnia List do mamy i taty 
Zamierzone cele
• utrwalanie znajomości imion rodziców
•  zachęcanie do sprawiania radości bliskim i obdarowywania ich własnoręcznie wy-

konanymi obrazkami
• rozwijanie wyobraźni plastycznej i umiejętności rysowania

Temat dnia Praca  listonosza 
Zamierzone cele
• zapoznanie z wyglądem i pracą listonosza
•  nabywanie umiejętności wystukiwania określonego rytmu przy pomocy różnych 

przedmiotów
• kształcenie słuchu muzycznego i poczucia rytmu
•  wyrabianie umiejętności poruszania się w rytmie melodii (marsz w kole, marsz  

w linii prostej, marsz w dowolnym kierunku)

Temat dnia Poczta 
Zamierzone cele
• zapoznanie z układem organizacyjnym poczty i pracą pracowników poczty
•  wdrażanie do właściwego zachowania się w miejscach publicznych (poczta, ulica) 
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na ulicy

Temat dnia Jak przekazujemy informacje 
Zamierzone cele
• zapoznanie ze współczesnymi środkami przekazu informacji
• wyrabianie mięśni narządów mowy
• wyrabianie umiejętności wypowiadania się na określony temat
• kształcenie poprawności wypowiedzi 

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; 

wie, komu można podawać takie informacje; 1/5
• Dziecko samodzielnie ubiera się i rozbiera; 2/4
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem 

artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
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zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alterna-
tywnych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze 
środków transportu; 6/2 

•  Dziecko potrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpo-
znać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; 14/2

•  Dziecko zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje 
się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka; 15/3

Temat tygodnia
KAPIE, KROPI, MŻY…
Temat dnia Jesienna pogoda 
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią (zachmurzenie, 

deszcz, wiatr, śnieg)
•  porównywanie dwóch takich samych obrazków różniących się wyraźnymi cechami
•  określanie charakterystycznych cech jesieni

Temat dnia Parasol i kalosze na jesienną pogodę  
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze sposobami ochrony przed deszczem i dobieranie ubrania odpowied-

niego do pogody
•  nabywanie umiejętności kolorowania płaszczyzny
•  utrwalanie znajomości podstawowych kolorów
•  dobieranie parami parasola i kaloszy ze względu na kolor

Temat dnia Deszczowa muzyka 
Zamierzone cele
•  wdrażanie do przezwyciężania nieśmiałości i aktywnego, swobodnego uczestnicze-

nia w zabawach rytmicznych
•  reagowanie ruchem na dźwięki instrumentów perkusyjnych
•  wyrabianie umiejętności swobodnego poruszania się bez potrącania innych

Temat dnia Skąd się bierze deszcz 
Zamierzone cele
•  wzbogacenie słownictwa o pojęcia: kropla, strumień
•  nabywanie umiejętności słuchania krótkich opowiadań z użyciem ilustracji
•  poszerzanie wiadomości o otaczającej przyrodzie

Temat dnia Woda, to życie 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z zastosowaniem wody (do mycia się, prania, do picia przez ludzi i zwie-

rzęta, do wzrostu roślin itp.)
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•  nabywanie umiejętności prawidłowego posługiwania się pojęciami: wysoko, nisko
•  zwrócenie uwagi na potrzebę oszczędzania wody

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 

zdarzyć. 4/3 
•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości;  

5/3
•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-

kami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3

•  Dziecko rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla po-
szczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpie-
czeństwo wynikające z pogody(np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdej-
muje czapki w mroźną pogodę); 11/1

•  Dziecko potrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpo-
znać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; 14/2

Temat tygodnia
DBAMY O ZDROWIE
Temat dnia Zabawy na podwórku 
Zamierzone cele
•  biegi całą grupą w jednym kierunku, bez potrąceń
•  ustawianie się w kole, w rzędzie, w rozsypce, parami
•  nabywanie umiejętności tworzenia zbiorów 1-2-3-elementowych
•  zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego

Temat dnia Ubieramy się odpowiednio do pogody  
Zamierzone cele
•  rozwijanie uwagi i spostrzegawczości podczas dobierania ubrań dostosowanych do 

pogody
•  prawidłowe układanie ubrań na krześle
•  wyrabianie umiejętności zatrzymywania się na określony sygnał

Temat dnia Zdrowo się odżywiamy 
Zamierzone cele
•  przestrzeganie zasady niejedzenia produktów wspólnie z kolegą i niejedzenia pro-

duktu, który spadł na podłogę (np. jabłko)
•  rozumienie szkodliwości jedzenia słodyczy w nadmiarze
•  zapoznanie z instrumentami perkusyjnymi: bębenek, grzechotka, kołatka
•  wdrażanie do reagowania na tempo, dynamikę
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Temat dnia Dbamy o zdrowie 
Zamierzone cele
•  wyrabianie nawyków higienicznych m.in. poprzez: prawidłowe mycie rąk, mycie 

zębów, korzystanie z toalety, dbanie o czystość w najbliższym otoczeniu
•  wdrażanie do prawidłowego oddychania i posługiwania się umiarkowanym głosem
•  niewkładanie ciał obcych do nosa, uszu, gardła
•  przyswajanie nawyku zasłaniania ust podczas kichania
•  przełamywanie lęku przed lekarzem, pokonywanie oporu przed zażywaniem leków

Temat dnia Higiena osobista 
Zamierzone cele
•  kształtowanie pojęcia: higiena osobista
•  doskonalenie umiejętności mycia i wycierania rąk oraz samodzielnego posługiwa-

nia się grzebieniem
•  nabywanie przekonania o potrzebie codziennego mycia sięi zmieniania bielizny 

osobistej
•  wdrażanie do starannego, estetycznego wykonania pracy 

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewi-

dywać skutki swoich zachowań; 1/3
• Dziecko jest samodzielne w zakresie higieny osobistej; 2/1
•  Dziecko właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu  

i sprząta po sobie; 2/2
• Dziecko samodzielnie ubiera się i rozbiera; 2/4 
•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 

typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 4/2
• Dziecko liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1

Temat tygodnia
OPIEKUJEMY SIĘ ZWIERZĘTAMI
Temat dnia Kłopoty Burka z podwórka
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wybranymi zwierzętami domowymi 
•  rozumienie konieczności opiekowania się zwierzętami hodowanymi w domu
•  wyrabianie umiejętności prawidłowego wypowiadania się 
•  wdrażanie do uważnego słuchania kolegów z grupy

Temat dnia Pies – przyjaciel człowieka 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z charakterystycznymi cechami zwierząt na przykładzie psa
•  wykazanie roli psa w życiu człowieka
•  określanie wielkości poprzez posługiwanie się określeniami: duży, mały
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•  poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w kontakcie z nieznanym zwierzę-
ciem (psem)

•  wdrażanie do przestrzegania kolejności etapów pracy podczas układania kompo-
zycji z figur geometrycznych

Temat dnia Koty i kotki 
Zamierzone cele
•  utrwalanie znajomości charakterystycznych cech zwierząt na przykładzie kota
•  zwrócenie uwagi na zmysły kota i jego tryb życia
•  rozpoznawanie i naśladowanie  głosów wydawanych przez zwierzęta hodowane w 

domu
•  zapoznanie ze słowami i melodią piosenki
•  wdrażanie do wspólnego śpiewania 

Temat dnia Akwarium 
Zamierzone cele
•  założenie hodowli rybek w akwarium (w miarę możliwości)
•  obserwowanie hodowli rybek
•  wdrażanie do opieki nad rybkami
•  nabywanie umiejętności wyraźnego, poprawnego gramatycznie wypowiadania się 

Temat dnia Żółw 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z charakterystycznymi cechami żółwia i jego potrzebami w hodowli do-

mowej
•  rozumienie konieczności opiekowania się zwierzętami hodowanymi w domu
•  rozwijanieumiejętności plastyczno-konstrukcyjnych poprzez lepienie i łączenie z ma-

teriałem przyrodniczym
•  zachęcanie do porządkowania swojego miejsca pracy

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dziecii dorosłych, aby rozumieć to, co mówiąi czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1 
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem 

artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alterna-
tywnych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 6/3
•  Dziecko wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, 

bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);12/2  
•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzeb-

ną do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościa-
mi niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi; 14/3
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Temat tygodnia
TUTAJ ROSŁY PAPROCIE
Temat dnia Praca górnika 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pracą górnika 
•  odgadywanie i nazywanie ruchów naśladujących pracę górnika
•  nabywanie odwagi i umiejętności wypowiadania się przy opowiadaniu treści obraz-

ka

Temat dnia W kopalni 
Zamierzone cele
•  wzbogacenie słownictwa o pojęcia: kopalnia węgla, kopalnia soli 
•  nabywanie doświadczeń konstrukcyjnych poprzez układanie pociągów: z klocków, 

z pudełek, z kartek itp.
•  nabywanie umiejętności rozróżniania i porównywania: długi/krótki

Temat dnia W krainie dinozaurów
Zamierzone cele
•  rozwijanie spostrzegawczości i uwagi podczas oglądania obrazków, książek o dino-

zaurach
•  rozwijanie motoryki małej poprzez wydzierankę
•  kształcenie  koordynacji ruchowo – wzrokowej

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dziecii dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1 
•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2 
•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzeb-

ną do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościa-
mi niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi; 14/3
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Temat tygodnia
KOCHAMY MIKOŁAJA
Temat dnia Przygotowujemy się do spotkania z Mikołajem 
Zamierzone cele
•  kształcenie pamięci poprzez naukę wiersza o Mikołaju
•  rozwijanie umiejętności uważnego słuchania nauczycielki
•  kształcenie umiejętności rytmicznego wymawiania tekstu
•  rozwijanie słuchu i poczucia humoru

Temat dnia Spotkanie z Mikołajem 
Zamierzone cele
•   budzenie radości ze spotkania z Mikołajem i wspólnych zabaw
•  wyrabianie określonej reakcji na hasło podczas zabaw muzyczno-ruchowych
•  wdrażanie do kulturalnego zachowania się, używania form grzecznościowych

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chęt-

nie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1
•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości 

dźwięku) i wyraża je ruchem; 8/2
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Temat tygodnia
PRĄD ELEKTRYCZNY
Temat dnia Do czego potrzebny jest prąd?
Zamierzone cele
•  obserwacja działania wybranych urządzeń pobierających prąd (komputer, radio-

magnetofon, odtwarzacz CD, laptop, odkurzacz, telewizor, projektor, robot kuchen-
ny, blender, suszarka do włosów itp.)

•  uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu korzystania przez dzieciz urzą-
dzeń elektrycznych, podłączonych do siecioraz  włączania i wyłączania z sieci

•  wdrażanie do uważnego słuchania nauczycielki i wypowiedzi kolegów

Temat dnia Urządzenia elektryczne w naszym domu 
Zamierzone cele
•  posługiwanie się imitacją urządzeń elektrycznych (zabawkami)
•  uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu korzystania przez dzieciz urzą-

dzeń elektrycznych, podłączonych do sieci oraz  włączania i wyłączania z sieci
•  uwrażliwienie na możliwości łączenia barw
•  wdrażanie do współpracyw 2-3osobowym zespole

Temat dnia Zabawki  na baterie 
Zamierzone cele
•  posługiwanie się zabawkami na baterie elektryczne 
•  zwrócenie uwagi na wyrzucanie zużytych baterii do specjalnych pojemników
•  rozwijanie wrażliwości słuchowej podczas słuchania muzyki ipróby tworzenia akom-

paniamentu

Temat dnia Sprzątamy w domu
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wybranym sprzętem służącym do utrzymania porządku
•  zachęcanie do pomocy w domowych pracach porządkowych typu: porządkowanie 

zabawek, książek, ubrań, wycieranie kurzu itp. 
•  uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu korzystania przez dzieciz urzą-

dzeń elektrycznych, podłączonych do sieci oraz  włączania i wyłączania z sieci

Temat dnia Telewizor i komputer 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z rolą telewizji, komputera we współczesnym świecie
•  uświadamianie potrzeby  rozsądnego i bezpiecznego korzystania z urządzeń tech-

nicznych pod kontrolą osób dorosłych

8. TREŚCI PROGRAMOWE
ZIMA 3-LATKI
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Treści z podstawy programowej
•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 

zdarzyć; 4/3
•  Dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać 

pomoc, umie o nią poprosić; 6/1
•  Dziecko w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej; 8/4
•  Dziecko interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie 

domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzy-
staniu z nich. 10/3

Temat tygodnia
ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ
Temat dnia Świąteczne kartki  
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,kartka świąteczna”
•  nabywanie umiejętności układania kompozycji płaskiej na ograniczonej płaszczyź-

nie
•  podejmowanie prób samodzielnego wybierania materiałów, elementów dekoracyj-

nych do wykonania kartki
•  zachęcanie do estetycznego wykonania pracy

Temat dnia Ozdoby choinkowe 
Zamierzone cele
•  rozumienie zakresu pojęcia ,,ozdoby choinkowe”
•  wyłączanie ze zbioru ozdób choinkowych elementów nie należących do niego
•  wzbudzanie zainteresowania matematyką poprzez manipulowanie na zbiorze 

przedmiotów

Temat dnia Choinka 
Zamierzone cele
•  rozróżnianie pojęć: świerk – choinka (np. podczas ubierania drzewka)
•  zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi
•  wdrażanie do prawidłowego stosowania pojęć określających położenie przedmiotu 

w przestrzeni: wyżej, niżej 

Temat dnia Czas na kolędę 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,kolęda”
•  przybliżenie tradycji związanych ze świętem Bożego Narodzenia
•  kształcenie uwagi i poczucia słuchu podczassłuchania kolęd
•  wyzwalanie radości podczas podejmowanie prób wspólnego śpiewania kolęd
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Temat dnia Święto Bożego Narodzenia 
Zamierzone cele
•  obserwacja przygotowań do Bożego Narodzenia w najbliższym otoczeniu (w domu, 

w przedszkolu, dekoracje uliczne)
•  kształcenie mowy poprzez wypowiadanie sięna temat obrazka
•  przestrzeganie prawa do bycia wysłuchanym i wdrażanie do słuchania innych

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem 

artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alterna-
tywnych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, 
przedstawieniu, w teatrze, w kinie; 7/1

•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-
mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa)w postaci prostych kompo-
zycji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko przejawia, na miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytka-
mi i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; 9/2

•  Dziecko zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku; 
13/6

Temat tygodnia
DRZEWA I ZWIERZĘTA ZIMĄ
Temat dnia Ptaki zimą 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych ptaków, które można spotkać w naj-

bliższym środowisku przyrodniczym (np. wróbel, sikorka, gil)
•  prawidłowe posługiwanie się pędzlem
•  rozwijanie płynności ruchów na większej płaszczyźnie

Temat dnia Dokarmiamy ptaki 
Zamierzone cele
•  zachęcanie do pomagania ptakom w okresie zimowym
•  obserwowanie ptaków w karmniku
•  poszukiwanie i rozpoznawanie śladów ptaków na śniegu
•  wdrażanie do prawidłowego posługiwania się określeniami stosunków przestrzen-

nych: na, w

Temat dnia Zwierzęta zimą 
Zamierzone cele
•  kojarzenienazw wybranych zwierząt leśnych z ich wizerunkiem (np. sarna, zając, 

wiewiórka, żubr, niedźwiedź, łoś, jeleń)
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•  składanie obrazka z 2-4 części i wypowiadanie się na jego temat 
•  kształcenie umiejętności poprawnej, wyrazistej wypowiedzi 

Temat dnia Sen zimowy zwierząt 
Zamierzone cele
•  rozwijanie uwagi i spostrzegawczości podczas zabawy w chowanie zabawek/obraz-

ków przedstawiających zwierzęta zapadające w sen zimowy i nie zapadające w sen 
zimowy

•  rozwijanie pamięci muzycznej oraz reakcji na zmiany tempa i dynamiki

Temat dnia Drzewa zimą 
Zamierzone cele
•  obserwacja wyglądu drzew liściastych i iglastych w pobliżu przedszkola
•  szacowanie ,,na oko”: wysokie/niskie, cienkie/grube
•  zachęcanie do zabaw bieżnych na powietrzu  i sprawnego reagowania na sygnał 

dźwiękowy

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi 

o ważnych sprawach; 3/3
•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości 

dźwięku) i wyraża je ruchem; 8/2
•  Dziecko nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 

przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12/1 
•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych 

porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać 
zimę; 12/3

•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzeb-
ną do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościa-
mi niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi; 14/3

Temat tygodnia
KARNAWAŁ
Temat dnia Bal lalek 
Zamierzone cele
•  kształcenie uwagi podczas słuchania opowiadania ilustrowanego dwiema lalkami-

-pacynkami (sylwetami, kukiełkami itp.)
•  kształcenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi   

w zakresie 1-2
•  zachęcanie do pojedynczego wypowiadania się i słuchania innych

Temat dnia Kim będę na balu? 
Zamierzone cele
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•  Nabywanie swobody wypowiedzi podczas rozmowy kierowanej na temat przed-
szkolnego balu 

•  kształcenie umiejętności posługiwania się pędzlem
•  uwrażliwienie na barwę

Temat dnia Kolorowe wstążki 
Zamierzone cele
•  dobieranie w pary wstążek w czterech podstawowych barwach, ale w różnych od-

cieniach (czerwone, żółte, zielone, niebieskie)
•  wyzwalanie radości podczas wspólnej zabawy ze wstążkami
•  kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji na tempo w muzyce

Temat dnia Maski karnawałowe
Zamierzone cele
•  podejmowanie prób samodzielnego wybierania materiałów, elementów dekoracyj-

nych do wykonania maski
•  budzenie zadowolenia z samodzielnie ozdobionej maski
•  wdrażanie do ukończenia pracy

Temat dnia Bal w przedszkolu 
Zamierzone cele
•  integrowanie dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych podczas przedszkolnego 

balu 
•  wyzwalanie radości ze wspólnej zabawy
•  wdrażanie do właściwego zachowania się na uroczystościach przedszkolnych

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się 

współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 
1/2 

•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji lub ko-
munikuje się w inny zrozumiały sposób; 3/2 

•  Dziecko wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, 
które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także że nie należy wyszydzać  
i szykanować innych; 1/4

•  Dziecko wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, 
przedstawieniu, w teatrze, w kinie; 7/1 

•  Dzieckoodgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, 
gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).7/2

•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości 
dźwięku) i wyraża je ruchem; 8/2 

• Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1
•  Dziecko porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne  

i nierównoliczne; 13/3
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Temat tygodnia
MOJA RODZINA
Temat dnia Moja rodzina  
Zamierzone cele
•  kształcenie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny 
•  wdrażanie do wyrazistej, poprawnej wypowiedzi
•  zachęcanie do serdecznych zachowań wobec bliskich osób

Temat dnia Mój dom 
Zamierzone cele
•  rozpoznawanie i wskazywanie swojego miejsca zamieszkania (np. podczas spaceru)
•  wypowiadanie się na temat osób bliskich, mieszkających w jednym domu
•  wydłużanie fazy wydechu i wzmacnianie mięśni biorących udział w oddychaniu
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

Temat dnia Bawimy się wesoło 
Zamierzone cele
•  zapoznaniez zabawą ze śpiewem znaną babciom i dziadkom
•  rozwijanie koordynacji ruchowo – wzrokowej
•  sprawne tworzenie koła wiązanego

Temat dnia Babcia i Czerwony Kapturek 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z bajką „Czerwony Kapturek” (książka/ CD/ film)
•  próbyokreślania postaw bohaterów bajki (dobry/zły)
•  rozwijanieuwagi, pamięci, swobody wypowiedzi na forum grupy

Temat dnia Prezent dla babci i dziadka 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciami: obraz, ramka
•  ozdabianie ramki do wykonanego wcześniej obrazka
•  sprawianie radości bliskim, wzmacnianie więzi z babcią i dziadkiem

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-

szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej; 5/4
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chęt-

nie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1
•  Dziecko słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść 

np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały 
sposób, m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod 
komunikacji; interesuje się książkami; 14/4

•  Dziecko wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracują, czym się 
zajmują; 15/1
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Temat tygodnia
ZABAWY NA ŚNIEGU
Temat dnia Zima wkoło 
Zamierzone cele
• utrwalanie znajomości nazw pór roku
• obserwacja oznak zimy w najbliższym otoczeniu przedszkola
•  wdrażanie do wyrazistego mówienia i poprawnego oddychania podczas wygłasza-

nia wiersza

Temat dnia Zabawy na śniegu 
Zamierzone cele
• zapoznanie z różnymi zabawami ruchowymina śniegu
•  zabawy badawcze i eksperymentowanie ze śniegiem i lodem (zamarzanie/topnie-

nie, śnieg czysty/śnieg brudny)
• nabywanie umiejętności wypowiadania się na temat obrazka
• rozwijanie spostrzegawczości 

Temat dnia Bezpieczne zabawy na śniegu
Zamierzone cele
• zapoznanie z bezpiecznymi miejscami do zabaw 
• wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu
• nabywanie umiejętności dostosowania ubioru do pory roku

Temat dnia Pan bałwanek 
Zamierzone cele
• wyrabianie umiejętności odtwarzania ruchem treści piosenki
• sprawne ustawianie się w kole wiązanym
• wdrażanie do słuchania nauczycielki i sprawnego wykonywania poleceń

Temat dnia Lepimy bałwana 
Zamierzone cele
• lepienie bałwana (śnieg/plastelina/modelina/masa solna itp.)
• zapoznanie z  figurą  przestrzenną – kulą
• rozwijanie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo - ruchowej

Treści z podstawy programowej
• Dziecko samodzielnie ubiera się i rozbiera; 2/4
•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 

zdarzyć. 4/3
•  Dziecko próbuje samodzielniei bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przed-

szkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie. 6/5
•  Dziecko rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla po-

szczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpie-
czeństwo wynikające z pogody, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę; 11/1
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•  Dziecko zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku; 
13/7

Temat tygodnia
KOSMOS
Temat dnia Mieszkamy na Ziemi 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,Ziemia”
•  uświadamianie, że człowiek musi dbać o środowisko przyrodnicze
•  wdrażanie do wyrazistej, poprawnej wymowy
•  przezwyciężanie nieśmiałości podczas wypowiedzi na forum grupy

Temat dnia Piękne niebo 
Zamierzone cele
•  słuchanie wiersza ilustrowanego sylwetami (np. ,,Idzie niebo ciemną nocą” E. Szel-

burg Zarembina)
•  zapoznanie z teatrem cieni 
•  wdrażanie do właściwego zachowania się podczas przedstawienia

Temat dnia Budujemy rakietę 
Zamierzone cele
•  nabywanie umiejętności łączenia ze sobą różnych elementów podczas konstruowa-

nia budowli z klocków
•  szanowanie wytworów pracy rówieśników
•  wdrażanie do porządkowania miejsca pracy

Temat dnia Wyruszamy w kosmos 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,kosmos”
•  kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej
•  wdrażanie do sprawnego reagowania na polecenia 

Temat dnia Spotkaniez ufoludkiem  
Zamierzone cele
•  pobudzaniefantazji 
•  zapoznanie ze słowami i melodią piosenki
•  rozwijanie poczucia słuchu i rytmu

Treści z podstawy programowej
• Dziecko utrzymuje porządek w swoim otoczeniu. 2/4
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem 

artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
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zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alterna-
tywnych metod komunikacji; 3/1

• Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe, chęt-

nie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1
•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-

łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1 

Temat tygodnia
ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE
Temat dnia Mieszkańcy ZOO 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych zwierzątżyjących w ZOO
•  rozwijanie mowy i spostrzegawczości podczas wypowiedzi na temat wyglądu zwie-

rząt
•  wdrażanie do bezpiecznego dla ludzi i zwierząt zachowania się w obecności zwie-

rząt

Temat dnia Zwierzęta i ich dzieci 
Zamierzone cele
•  rozwijanie myślenia i  uwagi podczas dobierania w pary obrazków przedstawiają-

cych zwierzęta dorosłe i ich młode
•  nabywanie umiejętności naśladowania ruchem zachowania wybranych zwierząt 
•  kształtowanie świadomości schematu własnego ciała
•  kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej

Temat dnia Zwierzęta z Akademii Pana Kleksa
Zamierzone cele
•  wypowiadanie się na temat zwierząt, po obejrzeniu bajki   Akademii Pana Kleksa
•  kształcenie słuchu muzycznego i poczucia rytmu podczas zabawy przy piosence 
•  wdrażanie do bezpiecznego poruszania się w przestrzeni bez potrącania innych

Temat dnia Żyrafa 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi (np. żyrafą) i ich  środowiskiem 

życia
•  uzupełnianiesylwety poprzez doklejanie brakujących elementów
•  zachęcanie do wspólnego porządkowania miejsca pracy

Temat dnia Słoń 
Zamierzone cele
•  wyszukiwanie obrazków w książkach przedstawiających słonia
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•  wdrażanie do szanowania książek
•  nabywanie umiejętności tworzenia zbioru o podanej liczbie elementów i przelicza-

nie w zakresie 1-3
•  kształtowaniewłaściwej postawydo zwierząt

Treści z podstawy programowej
• Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości;5/3
• Dziecko zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 6/3 
•  Dziecko nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 

przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12/1
• Dziecko liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1

Temat tygodnia
W MARCU JAK W GARNCU
Temat dnia Marcowa przyroda 
Zamierzone cele
•  obserwacja zmian w przyrodzie (nieba i chmur, topnienie śniegu, kałuże, błoto, pąki 

na krzewach)
•  kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez zabawę w formie opowieści ruchowej
•  zachęcanie do sprawnego wykonywania poleceń nauczycielki

Temat dnia W marcu jak w garncu 
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze zmiennością zjawisk atmosferycznych występujących na przedwio-

śniu (deszcz, wiatr, mgła, opady śniegu/deszczu, itp.)
•  określanie stanu pogody i wybieranie, właściwego do pogody, ubioru
•  kształcenie umiejętności samodzielnego rozbierania i ubierania się 

Temat dnia Marcowa muzyka 
Zamierzone cele
•  ukazanie piękna tańców ludowych (film)
•  rozpoznawaniegłosów: żeński - męski
•  sprawne ustawianie się w kole, parami według podanych rytmów (instrumenty per-

kusyjne)
•  kształcenie orientacji przestrzennej oraz poczucia rytmu

Temat dnia Żegnaj bałwanku! 
Zamierzone cele
•  rozwijanie uwagi i spostrzegawczości poprzez wskazywanie podobieństw i różnic 

między dwoma obrazkami (bałwanek -zimą, bałwanek - wiosną)
•  wdrażanie do poprawnego budowania wypowiedzi
•  wyrabianie cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej wypowiedzi i słuchanie wypo-

wiedzi rówieśników
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Temat dnia Marzanna 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z tradycją topienia Marzanny lub innym regionalnym obrzędem ludo-

wym 
•  nabywanie umiejętności samodzielnego układania obrazka z 2-4 części według 

podanego wzoru
•  kształcenie umiejętności koncentracji i opanowania

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi 

o ważnych sprawach; 3/3
• Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chęt-

nie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1
•  Dziecko rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla po-

szczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpie-
czeństwo wynikające z pogody (np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdej-
muje czapki w mroźną pogodę); 11/1

Temat tygodnia
DBAMY O ZDROWIE NA PRZEDWIOŚNIU
Temat dnia Jemy zdrowe produkty 
Zamierzone cele
•  wzbogacanie słownika o pojęcia; produkty zdrowe, produkty niezdrowe
•  uświadamianie  wpływu odżywiania na zdrowie człowiekai zachęcanie do częstego 

spożywania warzyw i owoców
•  nabywanie nawyku mycia owoców i warzyw przed spożyciem
•  nabywanie nawyku samodzielnego mycia rąk przed jedzeniem

Temat dnia Dbamy o higienę
Zamierzone cele
•  wzbogacenie słownictwa o pojęcie ,,higiena osobista”
•  kształcenie umiejętności samodzielnego prawidłowego mycia i wycierania rąk, ko-

rzystania z toalety
•  rozumienie, że nie należy korzystać z cudzego ręcznika, kubka, szczoteczki, grzebie-

nia
•  kształtowanie nawyków higienicznych i rozumienie wpływu higieny na samopoczu-

cie i zdrowie człowieka
•  kształtowanie sprawności ogólnej 

Temat dnia Spacerujemy i słuchamy
Zamierzone cele
•  rozwijanie wrażliwości na dźwięki z otoczenia, z przyrody (spacer, CD)
•  rozróżnianie dźwięków głośnych i cichych, miłych dla ucha i niemiłych
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•  wdrażanie do słuchania dźwięków o umiarkowanej głośności 
•  zachęcanie do wspólnych spacerów z rodziną

Temat dnia Jak należy dbaćo zdrowie? 
Zamierzone cele
•  odgadywanie prostych zagadek słownych i obrazkowych,,Jak należy dbać o zdro-

wie?”
•  doskonalenie sprawności manualnych poprzez formowanie różnych kształtów  

(z plasteliny, modeliny, ciastoliny, masy solnej itp.)
•  rozwijanie inicjatywy i pomysłowości
•  wdrażanie do porządkowania miejsca pracy i mycia rąk

Temat dnia Z wizytą u lekarza 
Zamierzone cele
•  wdrażanie do budowania prostych, poprawnych zdań poprzez wypowiedzi na temat 

przedstawionych na obrazku czynności wykonywanych przez lekarza
•  przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza, mierzeniem temperatury, badaniem 

krwi, 
•  przestrzeganieprzez dziecko zakazu samodzielnego przyjmowania leku 
•  kształtowanie nawyków higienicznych i rozumienie wpływu higieny na samopoczu-

cie i zdrowie człowieka

Treści z podstawy programowej
• Dziecko jest samodzielne w zakresie higieny osobistej; 2/1
•  Dziecko właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu  

i sprząta po sobie; 2/2
•  Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywie-

nia i zdrowego trybu życia; 5/1
•  Dziecko dostrzega związek między chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. 

wie, że przyjmowanie leków i zastrzyki są konieczne 5/2 
•  Dziecko wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków che-

micznych (np. środków czystości) 6/4 
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Temat tygodnia
NADCHODZI WIOSNA
Temat dnia Pani wiosna
Zamierzone cele
•  zapoznanie z charakterystycznymi cechami wiosny
•  utrwalanie nazw i charakterystycznych cech czterech pór roku 
•  budzenie zainteresowania przyrodą

Temat dnia Kolory wiosny
Zamierzone cele
•  malowanie farbami w kolorach wiosny
•  rozwijanie umiejętności dostrzegania barw wokół siebie
•  rozpoznawanie i nazywanie kolorów podstawowych
•  eksperymentowanie z barwami i tworzenie nowych kolorów

Temat dnia Pierwsze kwiaty
Zamierzone cele
•  zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych wiosennych kwiatów
•  wdrażanie do przestrzegania zasady nie zrywania roślin, nie niszczenia przyrody
•  zapoznanie ze słowami i melodią piosenki
•  kształcenie i rozwijanie predyspozycji muzycznych

Temat dnia Powroty ptaków
Zamierzone cele
•  zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych ptaków 
•  doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1-3 poprzez porównywanie liczebno-

ści zbiorów,,na oko” i szacowanie: dużo/mało
•  wdrażanie do sprawnego reagowania na sygnał dźwiękowy
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

Temat dnia Witaj, wiosno! 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z obrzędem ludowym – pożegnanie zimy i powitanie wiosny
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: kukła, Marzanna
•  budzenie radości ze wspólnych zabaw
•  wyrabianie określonej reakcji na hasło podczas zabaw muzyczno-ruchowych

Treści z podstawy programowej
• Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3 
•  Dziecko przejawia, na miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytka-

mi i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; 9/2

8. TREŚCI PROGRAMOWE
WIOsNA  3-LATKI
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•  Dziecko nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 
przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12/1

• Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1
•  Dziecko porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne  

i nierównoliczne; 13/3

Temat tygodnia
BAJKI I BAŚNIE
Temat dnia Wilk i koźlątka
Zamierzone cele
•  wydłużanie czasu uwagi podczas słuchania bajki (np. ,,Wilk i siedem koźlątek”)
•  wdrażanie do odpowiadania na proste pytania dotyczące wysłuchanych treści
•  kształtowanie postawy szacunku i posłuszeństwa wobec rodziców
•  zwrócenie uwagi, aby dzieci nie wchodziły w bliższe relacje z osobami obcymi

Temat dnia O rybaku i złotej rybce
Zamierzone cele
•  oglądanie obrazków z bajki ,,O rybaku i złotej rybce”
•  rozwijanie umiejętności plastycznych i właściwego doboru kolorów podczas koloro-

wania rybki
•  wdrażanie do starannego wykonania pracy

Temat dnia Królewna  Śnieżka 
Zamierzone cele
•  oglądanie bajki ,,Królewna Śnieżka”
•  wdrażanie do rozumienia pojęć: miłość, dobroć, dobre i złe uczynki
•  zapoznanie z zasadami nowej zabawy
•  kształtowanie prawidłowej postawy podczas ćwiczeń

Temat dnia W krainie baśni 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z treścią i melodią piosenki np. o krasnoludkach
•  budzenie zamiłowania do śpiewu
•  wyzwalanie radości podczas wspólnej zabawy

Temat dnia Moja ulubiona bajka 
Zamierzone cele
•  wzbogacanie słownika o pojęcia, słowa z ulubionych bajek dzieci
•  wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na forum grupy
•  kształcenie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi
•  zapoznanie z nazwami i cechami wybranych zwierząt hodowanych na wsi
•  rozumienie, że zwierzęta mają podobne potrzeby jak ludzie i człowiek musi poma-

gać im je zaspokajać, opiekować się zwierzętami
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Treści z podstawy programowej
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem 

artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem  języka migowego lub innych alterna-
tywnych metod komunikacji; 3/1

• Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2
•  Dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać 

pomoc, umie o nią poprosić; 6/1
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-

mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompo-
zycji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść 
np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały 
sposób, m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod 
komunikacji; interesuje się książkami;14/4

Temat tygodnia
W GOSPODARSTWIE
Temat dnia Zwierzęta, które znamy
Zamierzone cele
•  rozwijanie wyobraźni poprzez naśladowanie ruchem sposobu poruszaniasię pozna-

nych zwierząt hodowlanych
•  kształtowanie sprawności ogólnej
•  wdrażanie do współdziałaniaw parach

Temat dnia Koncert na podwórku 
Zamierzone cele
•  zapoznaniez odgłosami zwierząt z wiejskiego podwórka (CD) 
•  ćwiczenie mięśni narządów mowy poprzez naśladowanie głosów zwierząt
•  wzmacnianie aparatu artykulacyjnego i oddechowego poprzez śpiewanie na zgło-

skach: mu, ko i wydłużanie fazy wydechowej 

Temat dnia Liczymy zwierzęta 
Zamierzone cele
•  utrwalanie znajomości gatunków zwierząt żyjących w wiejskiej zagrodzie
•  nabywanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi 1-3
•  rozwijanie uwagi, myślenia 

Temat dnia Mamy i ich dzieci 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z nazwami potomstwa zwierząt 
•  wypowiedzi podczas oglądania obrazków
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•  wdrażanie do konstruowania prostych zdań
•  poznanie korzyści płynącychz hodowli zwierząt 

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem 

artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alterna-
tywnych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3
•  Dziecko wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, 

bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność); 12/2
• Dziecko liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1
•   Dziecko porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne  

i nierównoliczne; 13/3

Temat tygodnia
WIELKANOC
Temat dnia Zwyczaje i tradycje świąteczne
Zamierzone cele
•   zapoznanie z tradycją Świąt Wielkanocnych poprzez naukę wiersza
•   budzenie zainteresowania tradycjami ze swojego regionu (np. palmy wielkanocne)
•   zachęcanie do pojedynczego wypowiadania się i słuchania innych

Temat dnia Wielkanoc w moim domu
Zamierzone cele
•   obserwacja przygotowań do Wielkanocy w najbliższym otoczeniu (w domu, w przed-

szkolu, dekoracje uliczne)
•   kształcenie mowy poprzez wypowiadanie się na temat obrazka
•   przestrzeganie prawa do bycia wysłuchanym i wdrażanie do słuchania innych

Temat dnia Wielkanocny koszyczek 
Zamierzone cele
•   zapoznanie z produktami wkładanymi do wielkanocnego koszyczka
•   zapoznanie z zabawą ze śpiewem (,,Mało nas”)
•   zwrócenie uwagi na śpiew z umiarkowaną siłą głosu

Temat dnia Pisanki, kraszanki 
Zamierzone cele
•   zapoznanie z pojęciami: pisanki, kraszanki, poprzez oglądanie zbioru ozdobionych 

jaj (okazy naturalne, wydmuszki, drewniane, papierowe itp.)
•   nabywanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy
•   wdrażanie do słuchania i wykonywania poleń nauczycielki
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Temat dnia Zdobimy jaja 
Zamierzone cele
•   zapoznanie z nazwami i sposobami zdobienia jajek (papierowe, styropianowe)
•   rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka 
•   malowanie i rysowanie na różnego rodzaju powierzchniach
•   budzenie radości z samodzielnego przygotowania ozdób świątecznych 

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1 
•  Dziecko właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu  

i sprząta po sobie; 2/1 
•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi 

o ważnych sprawach; 3/3
•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 

typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 4/2 
•  Dziecko przejawia, na miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytka-

mi i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; 9/2
•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzeb-

ną do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościa-
mi niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;14/3

Temat tygodnia
DBAMY O ZIEMIĘ
Temat dnia Przyroda wokół nas
Zamierzone cele
•  zwrócenie uwagi na piękno przyrody (podczas oglądania książek, oglądania filmu, 

obserwacji podczas spaceru)
•  rozumienie, że jesteśmy częścią przyrody, o którą trzeba dbać
•  rozwijanie pamięci mechanicznej poprzez naukę wiersza na pamięć
•  kształcenie postawy proekologicznej

Temat dnia Szanujemy  zwierzęta i rośliny 
Zamierzone cele
•  kształtowanie postawy szacunku wobec zwierząt i roślin (nie dręczenie zwierząt, 

niestraszenie zwierząt, niezrywanie roślin)
•  rozumienie, że jesteśmy częścią przyrody, o którą trzeba dbać
•  kształtowanie szybkości i zwinności poprzez zabawę
•  wdrażanie do przestrzegania przyjętych zasad zabawy

Temat dnia Wesoła stonoga 
Zamierzone cele
•  budzenie radości podczas wspólnej zabawy np. ,,Stonoga”
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•  wdrażanie do sprawnego ustawiania się w rzędzie
•  kształcenie umiejętności odtwarzania muzyki ruchem
•  zachęcanie do słuchania i śpiewania

Temat dnia Pracowite mrówki 
Zamierzone cele
•  zapoznaniez życiem mrówek (biedronek, motyli, pszczół; obserwacja w naturze, 

oglądanie filmu) 
•  zwrócenie uwagi na pożyteczną rolę owadów
•  kształcenie postawy proekologicznej

Temat dnia Segregujemy śmieci 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z kolorami pojemników na odpady i pojęciem: segregacja
•  kształtowanie nawyku segregowania śmieci
•  wdrażanie do dbałości o czystość w najbliższym otoczeniu

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewi-

dywać skutki swoichzachowań; 1/3
• Dziecko utrzymuje porządek w swoim otoczeniu; 2/4
•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 

zdarzyć; 4/3 
•  Dziecko zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 

6/3
• Dziecko w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej. 8/4 
•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych 

porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać 
zimę; 12/3

Temat tygodnia
JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM
Temat dnia Gdzie mieszkam? 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z nazwą miejscowości, w której dziecko mieszka
•  zapoznanie z symbolami narodowymi Polski
•  wzbudzanie poczucia dumy ze swojego kraju

Temat dnia Miasto czy wieś?
Zamierzone cele
•  rozwijanie spostrzegawczości i uwagi poprzez porównywanie treści dwóch obraz-

ków: miasto-wieś
•  zachęcanie do budowania prostych zdań oraz mówienia umiarkowanym głosem
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•  wdrażanie do sprawnego wykonywania poleceń nauczycielki i współdziałania  
w parach

Temat dnia Jestem Polakiem 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z hymnem narodowym 
•  przyjmowanie właściwej postawy podczas słuchania hymnu 
•  wzbudzanie poczucia dumy ze swojego kraju

Temat dnia Symbole narodowe Polski  
Zamierzone cele
•  zapoznanie z symbolami narodowymi Polski (godło,flaga)
•  nabywanie umiejętności łączenia dwóch elementów z papierupoprzez sklejanie (wy-

konanie flagi)
•  budzenie miłości i szacunku do własnego kraju

Temat dnia Mieszkam w Polsce
Zamierzone cele
•  wyszukiwanie i oglądanie w książkach, albumach ilustracji przestawiających różne 

krajobrazy Polski
•  obserwacje krajobrazu, przyrody w najbliższym otoczeniu przedszkola 
•  wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w miejscach publicznych, na 

ulicy (np. podczas spaceru)

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się 

współdziałaćw zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 
1/2

•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi 
o ważnych sprawach; 3/3

•  Dziecko przejawia, na miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabyt-
kami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; 
9/2 

•  Dziecko zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orien-
tuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, straża-
ka; 15/3

•  Dziecko wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest War-
szawa; 15/4

•  Dziecko nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy 
do Unii Europejskiej; 15/5
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Temat tygodnia
MOI RODZICE
Temat dnia Moja rodzina
Zamierzone cele
•  ugruntowanie pojęcia ,,rodzina” 
•  wdrażanie do prawidłowego określania członków rodziny
•  kształtowanie serdecznych zachowań wobec osób bliskich

Temat dnia Zawody rodziców 
Zamierzone cele
•  interesowanie się pracą zawodową rodziców
•  kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej
•  kształcenie orientacji przestrzennej oraz świadomości własnego ciała

Temat dnia Moja mama 
Zamierzone cele
•  kształcenie umiejętności formowania wybranego kształtu (z masy solnej, modeliny, 

ciastoliny) jako upominku dla mamy
•  sprawianie radości bliskim poprzez obdarowanie samodzielnie wykonaną niespo-

dzianką
•  rozwijanie uczucia miłości, szacunkui życzliwości wobec mamy

Temat dnia Mój tata 
Zamierzone cele
•  kształcenie pamięci i prawidłowego oddechu poprzez naukę wiersza o tacie
•  zachęcanie do przezwyciężania nieśmiałości i wypowiadania się o tacie na forum grupy
•  rozwijanie uczucia miłości, szacunku i życzliwości wobec taty

Temat dnia Święto mamy i taty
Zamierzone cele
•  prezentowanie piosenek i wierszy z okazji święta mamy i taty
•  kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do rodziców poprzez radosne, wspól-

ne przeżywanie ich święta 
•  wdrażanie do właściwego zachowania się na uroczystości

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1 
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem 

artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alterna-
tywnych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać 
pomoc, umie o nią poprosić; 6/1
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•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-
mentarnych środków wyrazu   (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompo-
zycji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się 
zajmują; 15/1

Temat tygodnia
ŚWIĘTO DZIECI
Temat dnia Dzieci, to my! 
Zamierzone cele
•  wyszukiwanie w książkach ilustracji przedstawiających dzieci różnych ras, w różnych 

krajach
• rozumienie, że wszystkie dzieci mają takie same prawa (np. do zabawy, do radości)
• przejawianie oznak: życzliwości, dobroci, koleżeństwa wobec innych dzieci

Temat dnia Dzień Dziecka 
Zamierzone cele
•  Wyzwalaniepoczucia radości i zadowolenia podczas uroczystości przedszkolnej  

z okazji Dnia Dziecka
• integrowanie środowiska rówieśniczego z różnych grup
• kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej
• nabywanie umiejętności dostosowania ruchu do muzyki
• rozwijanie predyspozycji muzycznych: poczucia rytmu, słuchu 

Temat dnia Ulubione zabawki 
Zamierzone cele
•  zachęcanie do wypowiadania się na podany temat np. ,,Co lubią dzieci?”, ,,Jakie 

zabawki lubią dzieci?”
• wdrażanie do poprawnego formułowania wypowiedzi

Temat dnia Banki mydlane 
Zamierzone cele
• zapoznanie z właściwościami mydła i zasadą powstawania baniek mydlanych
• poszerzanie pojemności płuc i wzmacnianie mięśni biorących udział w oddychaniu
• wdrażanie do zdrowej rywalizacji

Temat dnia Zabawy z wiatrem 
Zamierzone cele
• ozdabianie papierowych wiatraczków (balonów itp.)
• wdrażanie do porządkowania miejsca pracy
• obserwowanie kierunku, siły wiatru
• zachęcaniedo zabaw z wiatrem 
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Treści z podstawy programowej
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się 

współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 
1/2 

•  Dziecko wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, 
które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i 
szykanować innych; 1/4

•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznychi przy użyciu ele-
mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa)w postaci prostych kompo-
zycji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-
łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1

• Dziecko wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. 15/6

Temat tygodnia
MUZYKA WOKÓŁ NAS
Temat dnia Z muzyką jest weselej
Zamierzone cele
•  słuchanie piosenki z dziecięcego repertuaru
•  zachęcanie do wypowiadania się na temat treści piosenki oraz określanie czy mu-

zyka jest głośna czy cicha
•  wyrabianie umiejętności aktywnego spostrzegania, rozróżniania i rozumienia zja-

wisk akustycznych

Temat dnia Wesołe instrumenty
Zamierzone cele
•  zabawy przedmiotami, z których można wydobyć dźwięki (klocki, drewienka, pa-

pier, różnego rodzaju folie, ceramiczny kubek, metalowa puszka, plastikowa butel-
ka, itp.)

•  rozwijanie wrażliwości muzycznej i reakcji na zmiany: tempa, dynamiki, barwę
•  pokonywanie trudności i wyzwalanie radości podczas udziału w zabawie

Temat dnia Grzechotka, to instrument 
Zamierzone cele
•  wykonanie grzechotki według podanego wzoru (np. butelka PET, plastikowe pudeł-

ko po kremie, opakowanie po rolce filmowej itp.)
•  zachęcanie do estetycznego wykonania pracy i samodzielnego wybierania elemen-

tów dekoracyjnych
•  wdrażanie do porządkowania miejsca pracy 

Temat dnia Instrumenty perkusyjne 
Zamierzone cele
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•  wykorzystanie wykonanych grzechotek do improwizacji dźwiękowych 
•  kształcenie umiejętności połączenia dźwięku z ruchem (np. tupanie, klaskanie)
•  wdrażanie do współpracy w parach

Temat dnia Na łące gra muzyka 
Zamierzone cele
•  poznawanie i nazywanie wybranych zwierząt żyjących na łące
•  zapoznanie z odgłosami łąki (bocian, żaba, świerszcz)
•  kształtowanie właściwej, odpowiedzialnej postawy wobec przyrody

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości 

dźwięku) i wyraża je ruchem; 8/2 
•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-

kami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3

•  Dziecko potrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpo-
znać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; 14/2

Temat tygodnia
CZYM  PODRÓŻUJEMY?
Temat dnia Pojazdy lądowe 
Zamierzone cele
•  określanie strony lewej i prawej podczas obserwacji ruchu pojazdów (na spacerze, 

w sali)
•  zapoznanie z numerem alarmowym 112
•  rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania 

ze środków lokomocji i bezpiecznego poruszania się po ulicy 

Temat dnia Pojazdy poruszające się w powietrzu  
Zamierzone cele
•  wyszukiwanie i wskazywanie w książkach ilustracji przedstawiających pojazdy poru-

szające się w powietrzu
•  wzmacnianie mięśni stopy
•  kształtowanie prawidłowej postawy

Temat dnia Pojazdy pływające 
Zamierzone cele
•  wyszukiwanie i wskazywanie w książkach ilustracji przedstawiających pojazdy pły-

wające
•  kształcenie umiejętności łączenia ze sobą różnych elementów w kompozycji płaskiej
•  wdrażanie do samodzielnego doboru elementów (2-4 elementy) niezbędnych do 

ułożenia całości  
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Temat dnia Czym podróżujemy? 
Zamierzone cele
•  rozróżnianie  i nazywanie różnych środków lokomocji
•  nabywanie orientacji w przestrzeni i poruszanie się zgodnie z przyjętymi zasadami
•  wdrażanie do prawidłowego stosowania pojęć: wolno /szybko

Temat dnia Bezpieczna podróż
Zamierzone cele
•  usprawnianie aparatu mowy poprzez naśladowanie odgłosów wydawanych przez 

pojazdy
•  rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania 

ze środków lokomocji i bezpiecznego poruszania się po ulicy
•  kształcenie umiejętności nazywania dźwięków dochodzących z otoczenia oraz uży-

wania głosu z różnym natężeniem 

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać 

pomoc, umie o nią poprosić; 6/1
•  Dziecko orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze 

środków transportu; 6/2 
•  Dziecko próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przed-

szkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie; 
6/5

•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-
łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1

•  Dziecko rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów 
w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; 13/5

•  Dziecko rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz 
często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu; 14/7

Temat tygodnia
WAKACJE
Temat dnia Wkrótce wakacje 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,wakacje”
•  wdrażanie do dłuższego skupiania uwagi i poprawnego  wypowiadania się na te-

mat wysłuchanych treści opowiadania
•  kształcenie cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej wypowiedzi

Temat dnia Gdzie pojadę na wakacje? 
Zamierzone cele
•  nabywanie umiejętności konstruowania prostych zdań na temat obrazków przedsta-

wiających różne krajobrazy
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•  kształtowanie wyczucia siły 
•  wdrażanie do współpracy w parach

Temat dnia Lato dookoła 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z charakterystycznymi cechami lata
•  rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności muzyczno – ruchowych (np. 

wykorzystaniem zabaw wg. C. Orffa)
•  kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
•  wyzwalanie radości podczas wspólnej zabawy

Temat dnia Bezpieczne wakacje 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z zasadami warunkującymi bezpieczne zabawy
•  rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas podróżo-

wania i wakacyjnych zabaw
•  wyrabianie pewności siebie, wiary we własne możliwości poprzez wypowiadanie się 

na forum grupy

Temat dnia Mojemu kodze/koleżance 
Zamierzone cele
•  sprawianie radości koledze/koleżance własnoręcznie wykonanym prezentem (np. 

obrazek, ulepianka)
•  rozwijanie sprawności manualnych
•  kształcenie wrażliwości na barwę i utrwalanie znajomości nazw podstawowych ko-

lorów

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1 
•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-

szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej; 5/4
•  Dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać 

pomoc, umie o nią poprosić; 6/1
• Dziecko zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 6/3 
•  Dziecko próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przed-

szkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie; 
6/5
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Temat tygodnia
JESTEM W PRZEDSZKOLU
Temat dnia Moja sala 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wyglądem własnej sali, rozmieszczeniem kącików tematycznych
•  zapoznanie z pojęciami określającymi położenie zabawek: w przestrzeni: wyżej, 

niżej, między
•  nabywanie i rozwijanie umiejętności segregowania zabawek i odkładania ich na 

swoje miejsce
•  kształtowanie umiejętności współpracy w grupie

Temat dnia Nasze zabawki 
Zamierzone cele
•  wdrażanie do dzielenia się zabawkami i porządkowania zabawek po skończonej 

zabawie
•  rozwijanie zainteresowań plastycznych 
•  wdrażanie do prawidłowego trzymania pędzla
•  nabywanie umiejętności różnicowania wielkości: mała - duża i właściwe określanie 

dwóch wielkości względem siebie

Temat dnia Moi koledzy 
Zamierzone cele
•  zwrócenie uwagi na właściwe odnoszenie się do kolegów i koleżanek
•  wyrabianie nawyku stosowania form grzecznościowych
•  w kontaktach z rówieśnikami
•  zapoznanie ze słowami i melodią piosenki
•  rozwijanie poczucia rytmu

Temat dnia Bawimy się razem 
Zamierzone cele
•  wdrażanie do zgodnej zabawy z kolegami  
•  rozumienie konieczności przestrzegania ustalonych zasad
•  rozpoznawanie i utrwalenie nazw części ciała człowieka
•  kształcenie umiejętności dostrzegania w każdej osobie pozytywnych cech
•  wyrabianie nawyku stosowania form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnika-

mi i dorosłymi

Temat dnia Bawimy się wesoło 
Zamierzone cele
•  przestrzeganie prawa dziecka do zabawy i radości
•  doskonalenie umiejętności wskazywania i nazywania poszczególnych części ciała 

8. TREŚCI PROGRAMOWE
JEsIEŃ 4-LATKI
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człowieka (głowa, tułów, ręce, nogi) ze szczególnym uwzględnieniem części twarzy 
(oczy, brwi, nos, uszy, włosy),

•  rozwijanie spostrzegawczości 
•  nabywanie umiejętności rysowania szczegółów według wskazówek nauczyciela

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dziecii dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się 

współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 
1/2  

•  Dziecko umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; 
wie, komu można podawać takie informacje; 1/5

•  Dziecko rozumie potrzebę poszanowania odmienności i autonomii drugiego czło-
wieka. 1/6

• Dziecko jest samodzielne w zakresie higieny osobistej; 2/1
•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 

typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;4/2
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chęt-

nie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;8/1
• Dzieckowie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. 15/6

Temat tygodnia
BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA
Temat dnia Droga do przedszkola 
Zamierzone cele
• rozpoznawanie budynku przedszkola 
• zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po ulicy
•  zapoznanie z różnymi oznaczeniami przejścia dla pieszych: znak drogowy, sygnali-

zator świetlny, pasy – zebra, ,,Agatka”
•  kształcenie umiejętności bezpiecznego przechodzenia przez ulicę, pod  opieką do-

rosłych

Temat dnia Znaki drogowe 
Zamierzone cele
• segregowanie znaków według cech jakościowych: koloru, kształtu
• zapoznanie z figurą geometryczną płaską: koło 
• wyrabianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych
• rozwijanie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo – ruchowej 

Temat dnia Odgłosy ulicy
Zamierzone cele
•  rozwijanie uwagi i słuchu podczas słuchania i rozpoznawania odgłosów ulicznych 
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(np.: sygnały: policji, karetki, klakson, odgłos silnika, odgłos tramwaju, dzwonek 
roweru)

• rozwijanie inwencji twórczej podczas przedstawiania zagadek dźwiękowych
• wdrażanie do czynnego udziału w zabawie z dźwiękami

Temat dnia Pojazdy na naszych drogach 
Zamierzone cele
• obserwowanie i nazywanie pojazdów jeżdżących po ulicach w pobliżu przedszkola
• zapoznanie dzieci z nazwą miejscowości, w której mieszkają 
• rozwijanie wyobraźni i pomysłowości 
• kształcenie umiejętności łączenia ze sobą różnych rodzajów klocków
• wdrażanie do zachowania ładu i porządku.

Temat dnia Spotkanie z policjantem 
Zamierzone cele
• zapoznanie z rolą policjanta w codziennym życiu
•  kształtowanie właściwego stosunku do pracy policjanta i rozumienie jej społecznej 

roli 
•  kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w stosunku do zaproszone-

go gościa

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; 

wie, komu można podawać takie informacje; 1/5
•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi 

o ważnych sprawach; 3/3 
•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 

zdarzyć; 4/3
•  Dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać 

pomoc, umie o nią poprosić; 6/1
•  Dziecko orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze 

środków transportu; 6/2
•  Dziecko próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przed-

szkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie; 6/5
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-

mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompo-
zycji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów 
w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; 13/5

•  Dziecko rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne  
i porównuje ich wielkości.13/8

•  Dziecko rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz 
często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu; 
14/5 
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• Dziecko zna swoje prawa i obowiązki; 15/2
•  Dziecko zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orien-

tuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, straża-
ka; 15/3

Temat tygodnia
JESIEŃ W PARKU I W LESIE
Temat dnia Drzewa liściaste 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z drzewami liściastymi: np. kasztanowcem, klonem, dębem oraz owo-

cami tych drzew
•  zapoznanie z budową drzewa: korzeń, pień, gałęzie, konary, liście
•  zbieranie ,,skarbów jesieni”- kolorowych liści
•  wdrażanie do posługiwania się językiem literackim podczas nauki wiersza na pamięć
•  rozwijanie pamięci 
•  wdrażanie do wyrazistej, poprawnej wymowy

Temat dnia Drzewa iglaste 
Zamierzone cele
•  zbieranie owoców i nasion drzew iglastych (szyszki sosny, świerku, modrzewia)
•  porównywanie wielkości szyszek
•  rozwijanie wrażliwości na jesienną różnorodność(w barwach, kształtach, wielko-

ściach) w przyrodzie
•  nabywanie umiejętności posługiwania się barwą i kształtem poprzez ekspresję pla-

styczną

Temat dnia Drzewa i ich owoce 
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie jesienią (wykształcanie owo-

ców i wydawanie nasion)
•  zbieranie owoców i nasion drzew (w miarę możliwości) i przygotowanie ich jako 

pokarm dla ptaków na zimę
•  budzenie zainteresowania otaczającym nas światem
•  zapoznanie ze słowami i melodią piosenki 
•  budzenie zamiłowania do śpiewu

Temat dnia Jesień w ogrodzie 
Zamierzone cele
•  rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem przyrodniczym – przedszkolnym 

ogrodem
•  obserwacja prac jesiennych w ogrodzie i nazywanie wykorzystywanych narzędzi
•  utrwalanie pojęcia „para” i przeliczanie w zakresie dwóch elementów
•  wdrażanie do samodzielnego ubierania się/rozbierania się
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Temat dnia Kolory jesieni 
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie jesienią (zmiana barwy liści, 

opadanie i usychanie liści)
•  grupowanie liści według kolorów i ich odcieni
•  usprawnianie i wzmacnianie funkcji rąk
•  utrwalenie nazw kolorów oraz wprowadzenie pojęć: „kolor jasny”, ,,kolor ciem-

ny”
•  rozwijanie uzdolnień dekoracyjnych 

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2
•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 

typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 4/2
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chęt-

nie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1
•  Dziecko wymienia oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 

przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;12/1
•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych 

porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać 
zimę; 12/3

•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1  
•  Dziecko porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne  

i nierównoliczne; 13/3
•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzeb-

ną do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościa-
mi niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi; 14/3

Temat tygodnia
JESIEŃ W SADZIE I
Temat dnia Jabłka, gruszki, śliwki 
Zamierzone cele
•  rozróżnianie i nazywanie owoców rosnących w Polsce
•  kształcenie umiejętności rozpoznawania owoców za pomocą różnych zmysłów 
•  wzbogacanie słownictwa odnoszącego się do cech owocu
•  nabywanie umiejętności przeliczania w zakresie 1-3 i posługiwania się liczebnikami 

głównymi 1-3

Temat dnia W sadzie 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,sad”
•  wydłużanie czasu uwagi podczas słuchania wiersza 
•  doskonalenie sprawności palców poprzez wypełnianie plasteliną
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•  wdrażanie do estetycznego wykonania pracy
•  wyrabianie nawyku doprowadzania pracy do końca

Temat dnia Owoce mają  witaminy 
Zamierzone cele
•  wyrabianie przekonania o potrzebie jedzenia owoców i ich wpływie na zdrowie 
•  rozwijanie poczucia rytmu i pamięci muzycznej
•  budzenie zamiłowania do śpiewu
•  kształcenie umiejętności odtwarzania ruchem śpiewanej piosenki, za pomocą pro-

stych elementów ruchu

Temat dnia Robimy zapasy 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,zapasy” i rozumienie potrzeby robienia zapasów
•  zapoznanie ze sposobem wykonania np. soku
•  kształtowanie przekonania o konieczności jedzenia owoców i picia soków, jako źró-

dła witamin 
•  wdrażanie dzieci do mycia owoców przed spożyciem 
•  wdrażanie do uważnego słuchania bajki

Temat dnia Owocowe zagadki 
Zamierzone cele
•  rozpoznawanie owoców za pomocą węchu, dotyku, smaku (degustacja)
•  rozwijanie myślenia i wdrażanie do uogólniania pojęć
•  zapoznanie z techniką formowania wybranego kształtu (z masy solnej. plasteliny, 

gliny, ciastoliny, modeliny itp.)
•  nabywanie umiejętności zachowania ładu i porządku w miejscu pracy i podejmo-

wanie prób samodzielnego porządkowania

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu  

i sprząta po sobie; 2/2
•  Dzieckogrupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 

typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 4/2
•  Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywie-

nia i zdrowego trybu życia; 5/1
•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-

szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej; 5/4
•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-

łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1 

•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1  
•  Dziecko porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne  

i nierównoliczne; 13/3 
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Temat tygodnia
JESIEŃ W OGRODZIE
Temat dnia Warzywa z mojego ogrodu 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z warzywami najczęściej uprawianymi w ogrodzie 
•  rozpoznawanie warzyw po charakterystycznych cechach (wygląd, kształt, kolor, za-

pach, smak)
•  wyróżnianie części jadalnych (wybranych warzyw)
•  zapoznanie z pojęciami: ogrodnik, ogrodniczka, rolnik
•  zachęcanie do spożywania warzyw
•  zwrócenie uwagi na mycie warzyw i rąk przed posiłkiem

Temat dnia Wesołe warzywa 
Zamierzone cele
•  kształcenie spostrzegawczości poprzez rozpoznawanie i wskazywanie warzyw mają-

cych kształt kulisty
•  zapoznanie dzieci z figurą przestrzenną jaką jest kula
•  kształcenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według kształtu
•  usprawnianie i wzmacnianie funkcji rąk
•  zachęcanie do spożywania warzyw

Temat dnia Warzywa 
Zamierzone cele
•  wdrażanie do rozumienia pojęcia ,,warzywa”
•  rozwijanie myślenia i wdrażanie do uogólniania pojęć
•  rozwijanie poczucia rytmuoraz koordynacji ruchowej i werbalno – ruchowej
•  wdrażanie do uważnego słuchania i prawidłowej reakcji na polecenia 
•  wyrabianie poczucia świadomego ruchu

Temat dnia Na straganie 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,stragan”
•  budzenie szacunku do pracy hodowców i sprzedawców warzyw
•  uwrażliwienie dzieci na piękno języka literackiego
•  rozwijanie analizy słuchowej
•  dostrzeganie humoru zawartego w wierszu

Temat dnia Robimy zapasy dla ptaków 
Zamierzone cele
•  rozumienie potrzeby przygotowania pokarmu dla ptaków na zimę
•  zbieranie i suszenie różnych nasion (np.: pestki dyni, słonecznika, owoce jarzębiny)
•  nabywanie umiejętności segregowania według rodzaju
•  nabywanie umiejętności tworzenia kompozycji za pomocą odbijania (stemplowa-

nia)
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•  aktywizowanie procesów myślowych i pobudzanie do podejmowania szybkich de-
cyzji

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko samodzielnie ubiera się i rozbiera; 2/3
•  Dzieckogrupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 

typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 4/2
•  Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywie-

nia i zdrowego trybu życia;5/1
•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-

łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1

•  Dziecko nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 
przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12/1

•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych 
porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać 
zimę; 12/3

•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1 

Temat tygodnia
CO ZWIERZĘTA ROBIĄ JESIENIĄ?
Temat dnia Las i jego mieszkańcy 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z budową, odżywianiem i sposobem spędzania zimy przez wybrane 

zwierzęta leśne
•  doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-3i posługiwanie się liczebnika-

mi porządkowymi 1-3
•  wdrażanie do prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi 1-4

Temat dnia Kto zasypia zimą, a kto nie? 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wyglądem jeża, odżywianiem i sposobem spędzania zimy
•  zapoznanie ze sposobem wykonania jeża z tworzywa przyrodniczego
•  rozpoznawanie zwierząt z otoczenia dziecka, które można spotkać w parku lub 

ogrodzie
•  kształtowanie właściwej postawy do zwierząt (nie płoszenie np. hałaśliwym zacho-

waniem, nie zbliżanie się do dzikich zwierząt)

Temat dnia Domy zwierząt 
Zamierzone cele
•  budzenie zainteresowań życiem przyrody poprzez zapoznanie z domami wybranych 

zwierząt np.: niedźwiedzia, wiewiórki, jeża
•  utrwalenie znajomości nazw instrumentów perkusyjnych i kojarzenie ich z dźwiękiem
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•  rozwijanie poczucia słuchu i rytmu
•  wdrażanie do sprawnego reagowania na dźwięki

Temat dnia Poznajemy ptaki 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z nazwami i wyglądem ptaków, które odlatują na zimę 
•  zapoznanie ze sposobem wykonania ptaka z dostępnych materiałów
•  dbanie o estetyczny wygląd pracy i porządek w miejscu pracy
•  wywołanie radości z uzyskanych efektów

Temat dnia Zwierzęta przygotowują się do zimy 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wyglądem i nazwami zwierząt przygotowujących się do zimy(wiewiór-

ka, jeż, niedźwiedź, ptaki - gromadzenie zapasów, zapadanie w sen zimowy, przy-
gotowanie legowiska, zmiana barwy, gęstości sierści czy upierzenia)

•  wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem werbalnym i pozawerbalnym 
podczas wygłaszania wiersza

•  usprawnianie mięśni narządów mowy przy powtarzaniu zgłosek

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko utrzymuje porządek w swoim otoczeniu. 2/4
•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 

typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;4/2
•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-

szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej. 5/4
•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-

łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1

•  Dziecko właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania; 10/2
•  Dziecko nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 

przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12/1
•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych 

porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać 
zimę; 12/3

•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1

Temat tygodnia
WIEM, CO JEM I DLATEGO JESTEM ZDROWY?
Temat dnia Dbam o zdrowie 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,zdrowie”
•  kształcenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonej cechy
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•  kształtowanie przekonania o konieczności spożywania warzyw i owoców, jako źró-
dła witaminwarunkujących dobry stan zdrowia

•  rozwijanie procesów poznawczych: wyobraźni, uwagi, pamięci i myślenia 

Temat dnia Jemy owoce  i warzywa 
Zamierzone cele
•  utrwalanie wiadomości o owocach i warzywach 
•  rozwijanie myślenia i nabywanie umiejętności uogólniania podczas rozwiązywania 

zagadek
•  kształcenie sprawności manualnej poprzez rwanie papieru na drobne elementy
•  zachęcanie dzieci do spożywania owoców i warzyw
•  wdrażanie do mycia owoców i warzyw przed spożyciem
•  wdrażanie do mycia rąk przed jedzeniem

Temat dnia Produkty mleczne 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z potrawami, do których używa się mleka: budyń, kakao,  zupa mlecz-

na  
•  zapoznanie (ewentualnie degustacja) mlecznych produktów przetworzonych (np. 

kefir, jogurt, ser, masło, śmietana)
•  zapoznanie ze słowami i melodią piosenki 
•  kształcenie poczucia rytmu

Temat dnia Nakrywamy do stołu 
Zamierzone cele
•  kształcenie umiejętności prawidłowego nakrywania do stołu
•  wdrażanie do pełnienia dyżurów przy posiłkach
•  wdrażanie do posługiwania się pojęciem ,,tyle samo”
•  nabywanie i rozwijanie poczucia estetyki

Temat dnia Odżywiamy się zdrowo 
Zamierzone cele
•  zachęcanie do dbania o zdrowie, poprzez spożywanie tzw. zdrowych produktów 

(mało słodyczy, dużo warzyw i owoców, żywność bez konserwantów, produkty świe-
że, mniej przetworzone, urozmaicone posiłki)

•  nabywanie przekonania o potrzebie regularnego jedzenia odpowiedniej ilości po-
karmu, jedzenia zróżnicowanych produktów nie wywołujących alergii, z dokładnym 
i wolnym przeżuwaniem

•  rozwijanie procesów poznawczych: spostrzegawczości, myślenia, wyobraźni
•  nabywanie umiejętności prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewi-

dywać skutki swoich zachowań; 1/3
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•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem 
artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alterna-
tywnych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2
•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi 

o ważnych sprawach; 3/3
•  Dziecko w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrze-

bach i decyzjach. 3/4
•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 

zdarzyć; 4/3 
•  Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywie-

nia i zdrowego trybu życia; 5/1
•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-

szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej. 5/4
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chęt-

nie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1
•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzeb-

ną do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościa-
mi niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;14/3 

Temat tygodnia
JAK PRZEKAZUJEMY INFORMACJE
Temat dnia Droga listu 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z drogą listu od nadawcy do adresata (np. historyjka obrazkowa, zaba-

wa tematyczna, wycieczka na pocztę)
•  wzbogacanie biernego i czynnego słownika o wyrażenia związane z pocztą
•  nabywanie umiejętności formułowania wypowiedzi poprawnych gramatycznie  

i zgodnych z tematem 
•  wdrażanie do uważnego słuchania nauczycielai kolegów z grupy

Temat dnia List do mamy i taty 
Zamierzone cele
•  przygotowanie listu słowno-rysunkowego do mamy i taty
•  nabywanie umiejętności swobodnej wypowiedzi na forum grupy
•  zapoznanie z różnymi formami przekazu informacji
•  utrwalanie znajomości imion rodziców
•  rozwijanie wyobraźni plastycznej i umiejętności rysowania

Temat dnia Praca listonosza 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wyglądem i pracą listonosza
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•  słuchanie piosenki i określanie natężenia dźwięków: cicho/głośno, cicho/ciszej, gło-
śno/głośniej

•  nabywanie umiejętności wystukiwania określonego rytmu z różnym natężeniem (za 
pomocą np.: klocków)

•  kształcenie słuchu muzycznego i poczucia rytmu

Temat dnia Poczta 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z miejscem użyteczności publicznej – pocztą oraz z jej pracownikami 

(wycieczka)
•  budzenie szacunku do pracy listonosza i innych pracowników poczty
•  wdrażanie do właściwego zachowania się w miejscach publicznych (poczta, ulica)  

z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa
•  kształtowanie orientacji przestrzennej poprzez sprawne ustawianie się: w parach,  

w rzędzie (jeden za drugim)

Temat dnia Jak przekazujemy informacje 
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze współczesnymi środkami przekazu informacji (telefon, komputer, 

skype, telewizor, czasopismo itp.)
•  rozumienie i porozumiewanie się przez niewerbalne środki komunikacji (gest, mina, 

ruch ciała)
•  kształcenie poprawności wypowiedzi w toku prowadzenia rozmowy kierowanej 
•  sprawne reagowanie na polecenia nauczycielki 

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1
•  Dziecko umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; 

wie, komu można podawać takie informacje; 1/5
•  Dziecko samodzielnie ubiera się i rozbiera; 2/3 
•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 

zdarzyć. 4/3
•  Dziecko orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze 

środków transportu; 6/2
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chęt-

nie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1
•  Dziecko zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orien-

tuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, straża-
ka; 15/3
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Temat tygodnia
KAPIE, KROPI, MŻY…
Temat dnia Jesienna pogoda 
Zamierzone cele
•  nazywanie cech jesiennej pogody
•  zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią (zachmurzenie, 

deszcz, wiatr, śnieg)
•  obserwowanie siły i kierunku wiatru
•  rozpoznawanie i nazywanie wybranych symboli pogody (np.: słońce, deszcz, chmury)
•  wdrażanie do wypowiadania się całymi  zdaniami

Temat dnia Kiedy słońce, kiedy deszcz… 
Zamierzone cele
•  rozwijanie uwagi, myślenia i spostrzegawczości podczas dobierania ubrań dostoso-

wanych do pogody deszczowej lub słonecznej
•  zapoznanie ze sposobami ochrony przed deszczem
•  nabywanie umiejętności malowania farbami
•  wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy

Temat dnia Muzyka na deszczowe dni 
Zamierzone cele
•  zachęcanie do słuchania muzyki poważnej, podczas deszczowych dni jesiennych
•  kształcenie poczucia rytmu 
•  wyrażanie aktywności muzycznej poprzez ruch i instrumenty perkusyjne lub przed-

mioty zastępcze (np.: gazeta, folia, plastikowa butelka)
•  wdrażanie do przezwyciężania nieśmiałości i aktywnego, swobodnego uczestnicze-

nia w zabawach muzycznych

Temat dnia Skąd się bierze deszcz 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z procesem powstawania deszczu 
•  obserwowanie deszczu, kałuż
•  porównywanie wody z deszczowej, z kałuży z wodą z kranu
•  wzbudzanie zainteresowania procesami badawczymi
•  wzbogacenie słownictwa o pojęcia: kropla, para wodna, strumień
•  wdrażanie do dłuższego skupiania uwagi podczas słuchania opowiadania

Temat dnia Woda, to życie 
Zamierzone cele
•  swobodne wypowiadanie się na temat użyteczności wody
•  zwrócenie uwagi na potrzebę oszczędzania wody
•  rozwijanie sprawności manualnych w powiązaniu z twórczością artystyczną dziecka
•  nabywanie umiejętności prawidłowego posługiwania się pojęciami: wysoko, nisko, 

obok, wyżej, niżej
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•  wdrażanie do starannego kolorowania i planowania pracy na dużej płaszczyźnie
•  kształtowanie umiejętności współpracy w grupie

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrze-

bach i decyzjach. 3/4
•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 

zdarzyć. 4/3 
•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3
•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-

kami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3

•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-
mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompo-
zycji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla po-
szczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpie-
czeństwo wynikające z pogody(np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdej-
muje czapki w mroźną pogodę); 11/1

•  Dziecko wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. 
że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji na 
miarę swoich możliwości; 11/2 

•  Dziecko zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku; 
13/7

•  Dziecko rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz 
często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu; 
14/5

Temat tygodnia
DBAMY O ZDROWIE
Temat dnia Zabawy na podwórku 
Zamierzone cele
•  wdrażanie do wypowiedzi wielozdaniowych związanychz treścią utworu i własnymi 

doświadczeniami
•  kształcenie umiejętności liczenia w zakresie 1-4
•  wdrażanie do prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi 1-4
•  nabywanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów poprzez łączenie ele-

mentów zbioru w pary
•  stosowanie określeń: dużo/mało, więcej/mniej, tyle samo
•  zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego

Temat dnia Ubieramy się odpowiednio do pogody  
Zamierzone cele
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•  wdrażanie do kompletowania ubrania stosownie do pogody, pory roku
•  zapoznanie ze sposobami ochrony przed deszczem, słońcem
•  kształcenie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji co do wyboru ma-

teriałów plastycznych
•  rozwijanie twórczej wyobraźni 
•  doskonalenie sprawności manualnych

Temat dnia Zdrowo się odżywiamy
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wyrażeniem ,,zdrowe odżywianie”
•  zachęcanie do jedzenia warzyw, owoców, sałatek i surówek
•  rozumienie szkodliwości jedzenia słodyczy w nadmiarze oraz potraw nieświeżych 
•  nabywanie umiejętności prawidłowego posługiwania się widelcem
•  zapoznanie z rolą dyrygenta w orkiestrze
•  utrwalenie nazw instrumentów perkusyjnych: bębenek, grzechotka, kołatka
•  wdrażanie do reagowania na tempo, dynamikę
•  kształcenie pamięci muzycznej oraz prawidłowego oddechu 

Temat dnia Dbamy o zdrowie 
Zamierzone cele
•  wzbogacenie słownictwa o pojęcia związane z higieną i zdrowiem
•  rozumienie potrzeby ruchu i pobytu na powietrzu dla zachowania zdrowia
•  wdrażanie do prawidłowego oddychania i posługiwania się  głosem
•  przyswajanie nawyku zasłaniania ust podczas kichania
•  przełamywanie lęku przed lekarzem, pokonywanie oporu przed zażywaniem leków
•  rozwijanie spostrzegawczości, myślenia, próby uogólniania
•  wyrabianie nawyków higienicznych m.in. poprzez: prawidłowe mycie rąk, i twarzy, 

mycie zębów, korzystanie z toalety, dbanie o czystość w najbliższym otoczeniu

Temat dnia Higiena osobista 
Zamierzone cele
•  kształtowanie pojęcia: higiena osobista
•  wdrażanie do dbania o czystość osobistą (mycie rąk, twarzy i zębów, wydmuchiwa-

nie nosa)
•  nabywanie przekonania o potrzebie codziennego mycia się i zmieniania bielizny 

osobistej
•  nabywanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami i cięcia po linii
•  wdrażanie do starannego, estetycznego wykonania pracy 

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się 

współdziałać w zabawach i w sytuacjach 1/2
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•  Dziecko właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu  
i sprząta po sobie; 2/2

•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 
typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;4/2

•  Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywie-
nia i zdrowego trybu życia; 5/1

•  Dziecko dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, 
np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne; 5/2

•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-
szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej. 5/4

•  Dziecko wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków che-
micznych (np. środków czystości); 6/4 

•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości 
dźwięku) i wyraża je ruchem; 8/2

•  Dziecko liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1  

Temat tygodnia
OPIEKUJEMY SIĘ ZWIERZĘTAMI
Temat dnia Zwierzęta domowe
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wybranymi zwierzętami hodowanymi w domu, w przedszkolu (np.: 

pies, kot, rybki, papuga, chomik, żółw itp.)
•  poznanie roli zwierząt domowych w życiu człowieka
•  nabywanie odpowiedzialnego i opiekuńczego stosunku do zwierząt domowych 
•  wdrażanie do uważnego słuchania kolegów z grupy
•  wyrabianie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi
•  zachęcanie do wypowiadania się na określony temat

Pies – przyjaciel człowieka 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z charakterystycznymi cechami zwierząt na przykładzie psa
•  wykazanie roli psa w życiu człowieka
•  swobodne wypowiedzi na temat psów podczas oglądania obrazków, książek
•  ćwiczenie narządów artykulacyjnych 
•  poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w kontakcie z nieznanym zwierzę-

ciem (psem)
•  zapoznanie z wyglądem figur geometrycznych płaskich: kwadrat, trójkąt
•  wyrabianie nawyku prawidłowego trzymania nożyczek i bezpiecznego posługiwania 

się nimi
•  wdrażanie do przestrzegania kolejności etapów pracy

Koty i kotki 
Zamierzone cele
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•  poznanie sposobu życia i odżywiania kota domowego 
•  poznanie wybranych ras kotów
•  zwrócenie uwagi na zmysły kota i jego tryb życia
•  przeliczanie elementów zbioru (1-4) i odtwarzanie liczebności zbioru (np. klaskanie, 

stukanie, podskoki, tupanie, obroty, przysiady)
•  ćwiczenie narządów artykulacyjnych 
•  zapoznanie ze słowami i melodią piosenki
•  rozwijanie pamięci muzycznej i poczucia rytmu
•  wdrażanie do wspólnego śpiewania 

Akwarium 
Zamierzone cele
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: akwarium, rzeka, jezioro, morze
•  obserwacja ryb w akwarium i udział w opiece nad rybami (np. karmienie)
•  wdrażanie do prawidłowego posługiwania się pędzlem podczas malowania ryb
•  rozpoznawanie i nazywanie znanych dzieciom barw i tworzenie nowych
•  nabywanie umiejętności współdziałania podczas tworzenia papierowego akwarium
•  aktywizowanie wyobraźni i myślenia twórczego  

Moje zwierzątko 
Zamierzone cele
•  nabywanie umiejętności spontanicznego, wyraźnego, poprawnego gramatycznie 

wypowiadania się na temat własnych zwierząt (które dziecko posiada lub chciałoby 
je mieć)

•  aktywizowanie wyobraźni i myślenia twórczego  
•  przezwyciężanie nieśmiałości podczas wypowiedzi na forum grupy
•  rozwijanie koordynacji ruchowo – wzrokowej i reakcji na zmiany tempa podczas 

zabaw naśladowczych (naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt)

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dziecii dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1 
•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;3/2 
•  Dziecko zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 6/3
•  Dziecko odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, 

gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).7/2
•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-

kami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3

•  Dziecko wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, 
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);12/2  

•  Dzieckopotrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpo-
znać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; 14/2

•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzeb-
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ną do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościa-
mi niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi; 14/3

•  Dziecko słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść 
np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały 
sposób, m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod 
komunikacji; interesuje się książkami; 14/4 

Temat tygodnia
TUTAJ ROSŁY PAPROCIE
Temat dnia Praca górnika 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pracą górnika 
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: kopalnia węgla, kopalnia soli (inne rodzaje, 

według zainteresowań dzieci)
•  rozpoznawanie węgla wśród innych skał
•  nabywanie umiejętności opowiadania obrazka oraz dostrzeganie i  określanie po-

wiązań między elementami obrazka
•  dostrzeganie użyteczności i uciążliwości pracy pracowników kopalni

Temat dnia Barbórka 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,Barbórka” i rozumienie pojęcia jako nazwy imienia i święta 
•  nabywanie umiejętności porównywania długości i szerokości poprzez wycinanie 

wstążek dla Barbórki
•  zapoznanie z zabawą ludową np. ,,Grozik” lub inną ze swojego regionu

Temat dnia W krainie dinozaurów
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wybranymi nazwami dinozaurów
•  zapoznanie z historią o powstaniu węgla
•  rozwijanie motoryki małej poprzez wydzierankę
•  rozwijanie wyobraźni plastycznej
•  doskonalenie koordynacji ruchowo – wzrokowej

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko utrzymuje porządek w swoim otoczeniu. 2/5 
•  Dziecko przewiduje, na miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności mani-

pulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych 
zmianach); 4/1

•  Dziecko wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: kro-
kami, stopa za stopą; 13/6

•  Dzieckopotrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpo-
znać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; 14/2
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Temat tygodnia
KOCHAMY MIKOŁAJA
Temat dnia Przygotowujemy się do spotkania z Mikołajem 
Zamierzone cele
•  kształcenie pamięci poprzez naukę wiersza o Mikołaju
•  rozwijanie umiejętności uważnego słuchania nauczycielki
•  rozwijanie koordynacji ruchowo – słuchowej
•  wyrabianie umiejętności rozpoznawania przedmiotów poprzez dotyk
•  kształcenie umiejętności rytmicznego wymawiania tekstu
•  rozwijanie słuchu i poczucia humoru

Temat dnia Spotkanie z Mikołajem 
Zamierzone cele
•  budzenie radości ze spotkania z Mikołajem i wspólnych zabaw
•  wyrabianie określonej reakcji na hasło podczas zabaw muzyczno-ruchowych
•  wprowadzenie dzieci w świąteczny nastrój związany z „Mikołajkami”
•  rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólne wykonywanie 

zadań
•  wdrażanie do kulturalnego zachowania się, używania form grzecznościowych

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci  i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego 

oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1 
•  Dziecko wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczaćdzieciom, 

które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także że nie należy wyszydzać  
i szykanować innych; 1/4

•  Dziecko wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, 
przedstawieniu, w teatrze,w kinie; 7/1 

•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-
kami aktywności muzycznej – instrumentalnej(z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3
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Temat tygodnia
PRĄD ELEKTRYCZNY
Temat dnia Urządzenia elektryczne w naszym domu 
Zamierzone cele
•  poznanie działania i zastosowania wybranych urządzeń pobierających prąd (grzał-

ka i filtr w akwarium, komputer, telefon, radiomagnetofon, odtwarzacz CD, laptop, 
odkurzacz, telewizor, projektor, robot kuchenny, blender, suszarka do włosów, mły-
nek itp.)

•  porównywanie wybranych urządzeń pobierających prąd z ich odpowiednikami ręcz-
nymi (np. mikser – ubijaczka, młynek-moździerz)

•  wdrażanie do uważnego słuchania nauczycielki i wypowiedzi kolegów
•  uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu korzystania przez dzieci z urzą-

dzeń elektrycznych, podłączonych do sieci oraz włączania i wyłączania z sieci

Temat dnia Gdzie powstaje prąd?
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wybranymi źródłami pozyskiwania energii: odnawialne:elektrownie 

wodne, elektrownie wiatrowe, elektrownie geotermalne, fotoogniwa i elektrownie 
słoneczne; nieodnawialne: elektrownie cieplne

•  wdrażanie do uważnego słuchania nauczycielki i wypowiedzi kolegów
•  uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu korzystania przez dzieci z urzą-

dzeń elektrycznych, podłączonych do sieci oraz włączania i wyłączania z sieci
•  uwrażliwienie na możliwości, jakie daje posługiwanie się kreską jako środkiem wy-

razu 
•  rozwijanie wyobraźni i fantazji 
•  nabywanie umiejętności pracy w zespole

Temat dnia Urządzenia i zabawki na baterie 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z urządzeniami, produktami działających na baterie (np. zabawki, od-

kurzacz, telefon komórkowy, latarka, gadżety ułatwiające życie)
•  posługiwanie się zabawkami na baterie elektryczne 
•  zwrócenie uwagi na wyrzucanie zużytych baterii do specjalnych pojemników
•  wdrażanie do aktywnego słuchania muzyki poważnej, zaznajomienie z jej specyfiką 

i pięknem
•  rozwijanie wrażliwości słuchowej podczas słuchania muzyki i tworzenia akompania-

mentu z wykorzystaniem instrumentów muzycznych (np. bębenek, grzechotka, ko-
łatka, tamburyno, trójkąt)

Temat dnia Porządek w domu i w przedszkolu
Zamierzone cele

8. TREŚCI PROGRAMOWE
ZIMA 4-LATKI
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•  zapoznanie z nazwami i przeznaczeniem przyborów i sprzętem ułatwiającym utrzy-
manie porządku i czystości w domu i w przedszkolu

•  zachęcanie do pomocy w domowych pracach porządkowych typu: porządkowanie 
zabawek, książek, ubrań, wycieranie kurzu itp. 

•  kształcenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-5 
•  wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi 1-5 wdrażanie do pełnienia 

dyżurów przy posiłkach, w łazience, w wybranych kącikach tematycznych (np. po-
rządkowanie kredek, układanie książek, porządkowanie kącika zabawek)

•  rozwijanie pomysłowości i wyobraźni dzieci
•  uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu korzystania przez dzieci z urzą-

dzeń elektrycznych, podłączonych do sieci oraz włączania i wyłączania z sieci

Temat dnia Telewizor, komputer, telefon 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z rolą telewizji, komputera, odtwarzacza CD, smartfona itp. we współ-

czesnym świecie
•  uświadamianie potrzeby rozsądnego i bezpiecznego korzystania z urządzeń tech-

nicznych (np. komputer) pod kontrolą osób dorosłych
•  obsługiwanie wybranych urządzeń poprzez włączanie i wyłączanie przyciskiem (np. 

odtwarzacz CD)
•  poznawanie i rozumienie określeń czasu w odniesieniu do konkretnych czynności: 

długo-dłużej, krótko-krócej, potem-przedtem
•  wzbogacanie ekspresji plastycznej
•  wdrażanie do zachowania ładu i porządku w miejscu pracy

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewi-

dywać skutki swoich zachowań; 1/3
•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 

zdarzyć; 4/3
•  Dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać 

pomoc, umie o nią poprosić; 6/1
•  Dziecko w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej; 8/4
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-

mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompo-
zycji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie 
domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzy-
staniu z nich. 10/3
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Temat tygodnia
ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ
Temat dnia Świąteczne kartki 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,kartka świąteczna”
•  zapoznanie z płaską figurą geometryczną – kwadratem 
•  nabywanie umiejętności układania kompozycji płaskiej na ograniczonej płaszczyźnie
•  rozbudzanie kreatywności, wyobraźni 
•  rozwijanie uzdolnień dekoracyjnych 
•  wdrażanie do samodzielnego wybierania elementów dekoracyjnych potrzebnych 

do wykonania kartki świątecznej 
•  zachęcanie do estetycznego wykonania pracy

Temat dnia Ozdoby choinkowe 
Zamierzone cele
•  rozumienie zakresu pojęcia ,,ozdoby choinkowe” (bombki, łańcuchy itp.)
•  wyłączanie ze zbioru ozdób choinkowych elementów nie należących do niego 
•  uczestniczenie w przygotowaniach do świąt poprzez wykonanie prostych ozdób 

choinkowych (np. łańcuchy, pawie oczka) z przygotowanych elementów
•  rozwijanie spostrzegawczości 
•  porównywanie wielkości i posługiwanie się pojęciami określającymi cechy przedmio-

tów: duży/a /e– większy/a/e, mały/a/e – mniejszy/a/e, długi – dłuższy, krótki -krótszy

Temat dnia Choinka 
Zamierzone cele
•  rozróżnianie pojęć: świerk – choinka (np. podczas ubierania drzewka)
•  zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi poprzez słuchanie i naukę wiersza
•  wdrażanie do prawidłowego stosowania pojęć określających położenie przedmio-

tu w przestrzeni: wyżej, niżej oraz przyimków: na, pod, za, obok (np. podczas 
ubierania drzewka)

•  rozwijanie zainteresowań matematyką poprzez działanie na różnorodnym materiale 

Temat dnia Czas na kolędę 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,kolęda”
•  przybliżenie tradycji związanych ze świętem Bożego Narodzenia w swoim regionie
•  kształcenie uwagi i poczucia słuchu podczas słuchania kolęd
•  rozróżnianie dźwięków o różnym natężeniu (cicho – głośno, ciszej – głośniej)
•  wyzwalanie radości podczas wspólnego śpiewania kolęd

Temat dnia Święto Bożego Narodzenia 
Zamierzone cele
•  obserwacja przygotowań do Bożego Narodzenia w najbliższym otoczeniu (w domu, 

w przedszkolu, dekoracje uliczne)
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•  kształcenie mowy poprzez wyraźne, zrozumiałe dla innych wypowiadanie się na 
temat obrazka

•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: wigilia, opłatek, kalendarz 
•  wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiedzi na podany temat
•  przestrzeganie prawa do bycia wysłuchanym i wdrażanie do słuchania innych  

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem 

artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alterna-
tywnych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, 
przedstawieniu, w teatrze, w kinie; 7/1

•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-
mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa)w postaci prostych kompo-
zycji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko przejawia, na miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabyt-
kami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; 
9/2

•  Dziecko zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku; 13/7

Temat tygodnia
ZWIERZĘTA ZIMĄ
Temat dnia Ptaki zimą 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z nazwami i wyglądem ptaków, które nie odlatują na zimę 
•  zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych ptaków, które można spotkać w naj-

bliższym środowisku przyrodniczym (np. wróbel, sikorka, gil)
•  uwrażliwienie  na trudne warunki życia ptaków zimą
•  zachęcanie do pomagania ptakom w okresie zimowym
•  kształcenie umiejętności malowania farbami
•  rozwijanie płynności ruchów na większej płaszczyźnie
•  wdrażanie do porządkowania miejsca pracy

Temat dnia Dokarmiamy ptaki
Zamierzone cele
•  obserwowanie i próby nazywania ptaków w karmniku
•  zachęcanie do pomagania ptakom w okresie zimowymi dokarmianie min. pokar-

mem przygotowanym jesienią
•  rozumienie konieczności ciągłego, systematycznego dokarmiania ptaków
•  poszukiwanie i rozpoznawanie śladów ptaków na śniegu
•  wdrażanie do prawidłowego posługiwania się określeniami stosunków przestrzen-

nych: na, w, obok, wyżej, niżej, za
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Zwierzęta zimą 
Temat dnia Zamierzone cele
•  rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt leśnych według ich  charaktery-

stycznych cech (np. sarna, zając, wiewiórka, żubr, niedźwiedź, łoś, jeleń)
•  poznanie zwyczajów wybranych zwierząt leśnych i ich odżywiania zimą
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: paśnik, leśniczy
•  składanie obrazka z 4-6 części i wypowiadanie się na jego temat 
•  kształcenie umiejętności poprawnej, wyrazistej wypowiedzi 

Sen zimowy zwierząt 
Temat dnia Zamierzone cele
•  rozwijanie uwagi i spostrzegawczości podczas zabawy w chowanie zabawek/obraz-

ków przedstawiających zwierzęta zapadające w sen zimowy i nie zapadające w sen 
zimowy

•  rozwijanie spostrzegawczości i uwagi podczas odgadywania, który obrazek, przed-
stawiający zwierzę, został schowany 

•  rozwijanie pamięci muzycznej oraz reakcji na zmiany tempa i dynamiki
•  budzenie radości z zabaw z wykorzystaniem piosenek (wykonywanych w różnym 

tempie i z różną dynamiką), przy których bawili się dziadkowie i rodzice (np. ,,Stary 
niedźwiedź mocno śpi”)

Drzewa zimą 
Temat dnia Zamierzone cele
•  obserwacja zmian w przyrodzie zimą i nazywanie drzew liściastych i iglastych  

w pobliżu przedszkola
•  szacowanie ,,na oko”: wysokie/niskie, cienkie/grube
•  zachęcanie do zabaw bieżnych na powietrzu  i sprawnego reagowania na sygnał 

dźwiękowy 
•  zapoznanie ze środowiskiem naturalnym zwierząt leśnych
•  rozwijanie procesów poznawczych, a w szczególności twórczego myślenia 
•  zachęcanie do samodzielnego decydowania o wyborze materiałów potrzebnych do 

wykonania pracy 

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi 

o ważnych sprawach; 3/3
•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości 

dźwięku) i wyraża je ruchem; 8/2 
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-

mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa)w postaci prostych kompo-
zycji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania; 10/2 
•  Dziecko nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 

przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12/1 
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•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych 
porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać 
zimę; 12/3

•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzeb-
ną do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościa-
mi niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi; 14/3

Temat tygodnia
KARNAWAŁ
Temat dnia Bal lalek 
Zamierzone cele
•  podejmowanie prób prowadzenia dialogu na określony temat (bal lalek) z zastoso-

waniem lalek-pacynek (sylwet, kukiełek itp.)
•  kształcenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-5
•  wdrażanie do prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymii porządkowy-

mi w zakresie 1-5
•  wdrażanie do skupiania uwagi podczas słuchania opowiadania
•  rozwijanie procesów poznawczych: uwagi, pamięci, myślenia
•  zachęcanie do pojedynczego wypowiadania się i słuchania innych

Temat dnia Kim będę na balu? 
Zamierzone cele
•  przezwyciężanie nieśmiałości i nabywanie umiejętności swobodnego wypowiadania 

się na forum grupy na temat przedszkolnego balu 
•  kształcenie umiejętności posługiwania się pędzlem
•  uwrażliwienie na barwę
•  rozwijanie wyobraźni plastycznej 
•  wdrażanie do estetycznego wykonania pracy

Temat dnia Kolorowe wstążki 
Zamierzone cele
•  nabywanie umiejętności klasyfikowania kolorowych wstążek według dwóch cech: 

koloru i długości (cztery podstawowe kolory: żółty, czerwony, niebieski, zielony oraz 
dwie długości: długie, krótkie)

•  kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji na tempo w muzyce
•  rozwijanie słuchu muzycznego
•  wyzwalanie radości podczas wspólnej zabawy

Temat dnia Maski karnawałowe 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,karnawał”
•  oglądanie masek karnawałowych (np. weneckich)
•  samodzielne dobieranie dekoracyjnych elementów do ozdobienia maski karnawałowej
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•  rozwijanie uwagi i pomysłowości 
•  budzenie zadowolenia z dobrze wykonanej pracy
•  wdrażanie do ukończenia pracy

Temat dnia Bal w przedszkolu 
Zamierzone cele
•  integrowanie dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych podczas przedszkolnego 

balu
•  rozwijanie wrażliwości na wartości muzyczne i zabawa przy muzyce w kole niewią-

zanym, w parach
•  wyzwalanie radości ze wspólnej zabawy
•  wdrażanie do właściwego zachowania się na uroczystościach przedszkolnych

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współ-

działać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 1/2 
• Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2 
•  Dziecko wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, 

przedstawieniu, w teatrze, w kinie; 7/1 
•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości 

dźwięku) i wyraża je ruchem; 8/2 
• Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1
•  Dziecko słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść 

np. opowiadań, baśnii rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały spo-
sób, m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod 
komunikacji; interesuje się książkami; 14/4

Temat tygodnia
MOJA RODZINA
Temat dnia Moja rodzina  
Zamierzone cele
•  kształcenie umiejętności prawidłowego nazywania członkówrodziny
•  wypowiadanie się na temat osób bliskich, mieszkających w jednym domu
•  nabywanie poczucia przynależności do rodziny
•  nabywanie umiejętności oczekiwania na kolejność swojej wypowiedzi
•  wdrażanie do wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym

Temat dnia Mój dom 
Zamierzone cele
•  rozpoznawanie i wskazywanie swojego miejsca zamieszkania - domu (np. podczas 

spaceru)
•  kształtowanie szybkości poprzez sprawne reagowanie na sygnały dźwiękowe (np. 

bębenek, gwizdek) i wzrokowe (np. kolor )
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•  wydłużanie fazy wydechu, poszerzenie pojemności płuc
i wzmocnienie mięśni biorących udział w oddychaniu poprzez ćwiczenia ortofoniczne
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

Temat dnia Bawimy się wesoło
Zamierzone cele
•  zapoznanie z zabawą ze śpiewem znaną babciom i dziadkom (np. ,,Olejanka”, 

,,Różyczka”, ,,Karuzela”, ,,Ojciec Wirgiliusz” itp.)
•  rozwijanie inwencji twórczej podczas prób samodzielnego układania kroków do 

tańca
•  sprawne ustawianie się w kole niewiązanym
•  rozwijanie koordynacji ruchowo – wzrokowej

Temat dnia Babcia i Czerwony Kapturek 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z bajką „Czerwony Kapturek” (książka/ CD/ film)
•  próby opowiadania bajki własnymi słowami
•  określanie postaw bohaterów bajki (dobry/zły)
•  rozwijanie uwagi, pamięci
•  nabywanie swobody wypowiedzi na forum grupy

Temat dnia Prezent dla babci i dziadka 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciami: prezent, portret
•  rozwijanie spostrzegawczości 
•  nabywanie umiejętności rysowania portretu według instrukcji nauczyciela
•  kształtowanie schematu świadomości własnego ciała
•  wzmacnianie odporności emocjonalnej poprzez zachęcanie do pokonywania trud-

ności
•  sprawianie radości osobom bliskim
•  wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem
•  kształtowanie szacunku do babci i dziadka

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współ-

działać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 1/2 
•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-

szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej; 5/4
•  Dziecko wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, 

przedstawieniu, w teatrze, w kinie; 7/1 
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie 

uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1
•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwię-

ku) i wyraża je ruchem; 8/2 
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•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-
mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozy-
cji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne  
i nierównoliczne; 13/3

•  Dziecko słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. 
opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, 
m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komuni-
kacji; interesuje się książkami; 14/4

Temat tygodnia
ZABAWY NA ŚNIEGU
Temat dnia Zima wkoło 
Zamierzone cele
•  obserwacja i zapoznanie z charakterystycznymi cechami zimy
•  zapoznanie z nazwami miesięcy w aktualnej porze roku 
•  utrwalenie znajomości nazw kolejnych pór roku
•  określanie stanu pogody, temperatury (np. pada śnieg, wieje silny wiatr, bardzo zimno)
•  wdrażanie do posługiwania się modulacją głosu i pozawerbalnymi środkami wyra-

zu podczas wygłaszania wiersza
•  dostarczanie przeżyć estetycznych

Temat dnia Zabawy na śniegu 
Zamierzone cele
•  wybieranie spośród wielu obrazków przedstawiających zabawy na śniegu i lodzie
•  odtwarzanie treści piosenki poprzez własną ekspresję twórczą 
•  stwarzanie sytuacji rozwijających nieskrępowaną ekspresję ruchową
•  doskonalenie płynności ruchów w przestrzeni i adaptacji ruchów własnych do ru-

chów partnera
•  wyrabianie umiejętności odtwarzania ruchem treści piosenki

Temat dnia Bezpieczne zabawy na śniegu
Zamierzone cele
•  zapoznanie z bezpiecznymi miejscami do zabaw 
•  wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu
•  poznanie właściwości śniegu i lodu podczas zabaw ze śniegiem  (zabawa śnieżka-

mi, lepienie bałwana itp.)
•  rozwijanie spostrzegawczości poprzez rozpoznawanie śladów odciśniętych w śniegu
•  nabywanie umiejętności dostosowania ubioru do pory roku
•  wdrażanie do współpracy w grupie

Temat dnia Pan bałwanek 
Zamierzone cele
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•  porównywanie dwóch obrazków przedstawiających bałwanka i opowiadanie, co 
wydarzyło się wcześniej, a co potem

•  nabywanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
•  rozwijanie spostrzegawczości oraz umiejętności logicznego kojarzenia faktów poka-

zywanych na poszczególnych obrazkach 
•  wdrażanie do słuchania kolegów i oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi (zgłasza-

nie chęci wypowiedzi przez podniesienie ręki)

Temat dnia Lepimy bałwana 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z figurą przestrzenną – kulą poprzez lepienie z masy plastycznej bałwa-

na (plastelina, modelina, masa solna, śnieg itp.)
•  wskazywanie w otoczeniu przedmiotów, zabawek w kształcie kuli
•  rozwijanie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo - ruchowej
•  budzenie zainteresowania kompozycjami artystycznymi z figur kulistych

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko rozumie potrzebę poszanowania odmienności i autonomii drugiego człowie-

ka. 1/6
•  Dziecko samodzielnie ubiera się i rozbiera;2/4
•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2 
•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 

zdarzyć. 4/3
•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-

szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej; 5/4
•  Dziecko próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przed-

szkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie. 6/5
•  Dziecko rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszcze-

gólnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo 
wynikające z pogody (np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki 
w mroźną pogodę); 11/1

•  Dziecko zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku; 
13/7

Temat tygodnia
KOSMOS
Temat dnia Mieszkamy na Ziemi  
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,Ziemia” i globusem
•  wzbogacanie wiadomości o Ziemi 
•  uświadamianie, że człowiek musi dbać o środowisko przyrodnicze
•  wdrażanie do wyrazistej, poprawnej wypowiedzi na forum grupy
•  przezwyciężanie nieśmiałości podczas wypowiedzi na forum grupy
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•  rozwijanie wyobraźni i fantazji
•  wdrażanie do wyrazistej, poprawnej wypowiedzi na forum grupy

Temat dnia Słońce 
Zamierzone cele
•  wykazanie roli słońca poprzez słuchanie wiersza (np. ,,Słońce” B. Forma)
•  kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej, równowagi i koordynacji wzrokowo - 

ruchowej.
•  wdrażanie do sprawnego reagowania na polecenia 

Temat dnia Budujemy rakietę 
Zamierzone cele
•  nabywanie umiejętności łączenia ze sobą różnych elementów podczas konstruowa-

nia budowli z klocków z zachowaniem zasad równowagi
•  nabywanie umiejętności współpracy poprzez zachęcanie do budowania w parach 
•  rozwijanie wyobraźni przestrzennej
•  szanowanie wytworów pracy rówieśników
•  wdrażanie do porządkowania miejsca pracy

Temat dnia Wyruszamy w kosmos 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,kosmos”
•  dopasowywanie cieni planet na mapie Układu Słonecznego
•  kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej
•  wdrażanie do sprawnego reagowania na polecenia słowne i graficzne
•  nabywanie  śmiałości, pewności siebie, wiary we własne możliwości
•  wdrażanie do właściwego zachowania się podczas przedstawienia

Temat dnia Spotkanie z ufoludkiem 
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze słowami i melodią piosenki
•  ukazanie możliwości wykorzystania przedmiotów codziennego użytku do tworzenia 

muzyki
•  rozwijanie poczucia słuchu i rytmu
•  wdrażanie do przestrzegania, podczas grania, ustalonych zasad organizacyjnych

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współ-

działać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 1/2
•  Dziecko utrzymuje porządek w swoim otoczeniu. 2/4
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem ar-

tykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatyw-
nych metod komunikacji; 3/1
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•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi  
o ważnych sprawach; 3/3

•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3
•  Dziecko odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługuje się mową, mimiką, 

gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską); 7/2
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie 

uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1
•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-

łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1 

Temat tygodnia
ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE
Temat dnia Mieszkańcy ZOO 
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze zwierzętami jakie mogą być w ZOO
•  rozwijanie mowy poprzez słuchanie krótkich wierszy (z użyciem kukiełek, pacynek, 

obrazków itp.)
•  nabywanie umiejętności podziału wyrazów, o prostej budowie fonetycznej, na sylaby
•  globalne czytanie wyrazu ZOO
•  wdrażanie do odpowiedniego zachowania się w obecności zwierząt, w ZOO

Temat dnia Zwierzęta i ich dzieci 
Zamierzone cele
•  nabywanie umiejętności naśladowania sposobu poruszania się wybranych zwierząt 

egzotycznych
•  utrwalenie wyglądu i nazw wybranych zwierząt egzotycznych
•  kształtowanie świadomości schematu własnego ciała
•  kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej
•  aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych

Temat dnia Zwierzęta z Akademii Pana Kleksa 
Zamierzone cele
•  wdrażanie do poprawnego formułowania odpowiedzi na pytania odnoszące się do 

Akademii Pana Kleksa (wysłuchanej lub obejrzanej)
•  rozróżnianie i określanie pojęć: wiersz, piosenka
•  kształcenie słuchu muzycznego i poczucia rytmu
•  zachęcanie do tworzenia muzyki

Temat dnia Żyrafa 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi i ich  środowiskiem życia
•  nabywanie umiejętności łączenia elementów sylwety w całość (sylweta zwierzątka)  
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i zachęcanie do starannego kolorowania (np. kredką ołówkową, bambino w twar-
dej oprawie, kredką akwarelową)

•  nabywanie umiejętności tworzenia zbioru o podanej liczbie elementów i przelicza-
nie w zakresie 1-5

•  odtwarzanie liczby elementów zbioru
•  kształcenie logicznego myślenia

Temat dnia Słoń 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wyglądem słonia, jego środowiskiem życia
•  zachęcanie do rozwiązywania zagadek słownych i słuchowych
•  kształcenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
•  kształtowanie właściwego postawy do zwierząt

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2 
•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3
•  Dziecko zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 6/3 
•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-

kami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3

•  Dziecko nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 
przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12/1

•  Dziecko liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1

Temat tygodnia
W MARCU JAK W GARNCU
Temat dnia Marcowa pogoda  
Zamierzone cele
•  zapoznanie z cechami marcowej pogody poprzez obserwację zmian w przyrodzie 

(nieba i chmur, topnienie śniegu, kałuże, błoto, pąki na krzewach)
•  zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi na przedwiośniu (deszcz, 

wiatr, mgła itp.)
•  rozpoznawanie wybranych symboli pogody z ,,kalendarza pogody”
•  próby określania stanu pogody i wybierania ubioru właściwego do pogody 

Temat dnia W marcu jak w garncu 
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze zmiennością zjawisk atmosferycznych występujących na przedwio-

śniu (deszcz, wiatr, mgła, opady śniegu/deszczu, itp.)
•  określanie stanu pogody i wybieranie, właściwego do pogody, ubioru
•  kształcenie umiejętności samodzielnego rozbierania i ubierania
•  kształtowanie właściwych nawyków prozdrowotnych  



Program wychowania przedszkolnego

90

•  kształtowanie prawidłowej postawy przez zabawę z przyrządem
•  wyrabianie poprawności ruchów
•  wdrażanie do odpowiedzialności za osobę współćwiczącą

Temat dnia Marcowa muzyka 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z podstawowym krokiem i figurami krakowiaka
•  wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch 
•  rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała  
•  wdrażanie do akceptowania innych oraz siebie
•  kształcenie orientacji przestrzennej oraz poczucia rytmu
•  ukazanie piękna tańców ludowych

Temat dnia Żegnaj bałwanku! 
Zamierzone cele
•  kształcenie umiejętności właściwego stosowania zwrotów określających czas: przed-

tem, teraz, potem poprzez opowiadanie treści  dwóch obrazków (bałwanek -zimą, 
bałwanek - wiosną)

•  wdrażanie do rozumienia związków przyczynowo - skutkowych
•  wdrażanie do poprawnego budowania wypowiedzi
•  wyrabianie cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej wypowiedzi i słuchanie wypo-

wiedzi rówieśników

Temat dnia Ogródek na oknie 
Zamierzone cele
•  prowadzenie prac hodowlanych w kąciku przyrody
•  nabywanie umiejętności związanych z hodowlą i pielęgnacją roślin doniczkowych  

i nowalijek w kąciku przyrody (np. sadzonki bazylii, melisy i pietruszki, aksamitka, 
rzeżucha, szczypiorek, fasola, groch)

•  kształtowanie nawyku dbania o rośliny
•  zapoznanie z potrzebami i wymaganiami roślin (czynniki potrzebne do wzrostu ro-

ślin: woda, światło, ciepło)
•  pobudzanie motywacji do systematycznej, samodzielnej opieki nad roślinami w ką-

ciku przyrody i w sali poprzez wskazanie ich walorów estetycznych i użytkowych
•  nabywanie umiejętności samodzielnego układania obrazka z 4-6 części według 

podanego wzoru
•  kształcenie umiejętności koncentracji i opanowania

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi  

o ważnych sprawach; 3/3
•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie 

uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1 
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•  Dziecko rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszcze-
gólnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo 
wynikające z pogody (np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki 
w mroźną pogodę); 11/1

•  Dziecko wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że 
będzie padał deszcz, śnieg wiał wiatr, stosuje się do podanych informacji w miarę 
swoich możliwości; 11/2 

•  Dziecko zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku; 
13/6 

•  Dziecko rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz 
często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu; 14/5

Temat tygodnia
DBAMY O ZDROWIE NA PRZEDWIOŚNIU
Temat dnia Jemy zdrowe produkty 
Zamierzone cele
•  wzbogacanie słownika o pojęcia; produkty zdrowe, produkty niezdrowe
•  rozpoznawanie wybranych produktów spożywczych różnymi zmysłami zewnętrzny-

mi (wzrok, słuch, węch, smak, dotyk)
•  uświadamianie wpływu odżywiania na zdrowie człowieka i zachęcanie do częstego 

spożywania warzyw i owoców
•  kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania
•  nabywanie nawyku mycia owoców i warzyw przed spożyciem
•  nabywanie nawyku samodzielnego mycia rąk przed jedzeniem
•  nabywanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy i tworzenia zbiorów 

różnolicznych

Temat dnia Dbamy o higienę
Zamierzone cele
•  wzbogacenie słownictwa o pojęcie ,,higiena osobista”
•  kształcenie umiejętności samodzielnego prawidłowego mycia rąk, zębów
•  kształtowanie nawyków higienicznych (np. przestrzeganie codziennej higieny, sa-

modzielne czyszczenie nosa, kichanie/kaszel w zgięcie łokcia)
•  rozumienie wpływu higieny na samopoczucie i zdrowie człowieka
•  wdrażanie do aktywnego udziału w zabawach ruchowych

Temat dnia Spacerujemy i słuchamy
Zamierzone cele
•  rozwijanie wrażliwości na dźwięki z otoczenia, z przyrody (spacer, CD)
•  rozróżnianie dźwięków głośnych i cichych, miłych dla ucha i niemiłych
•  wdrażanie do słuchania dźwięków o umiarkowanej głośności iposługiwania się 

głosem o umiarkowanej sile głosu
•  wdrażanie do higienicznego trybu życia
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•  rozumienie potrzeby wypoczynku na świeżym powietrzu i zachęcanie do wspólnych 
spacerów z rodziną

•  kształtowanie aktywnych postaw i nawyków wobec zdrowia. 

Temat dnia Jak należy dbać o zdrowie? 
Zamierzone cele
•  odgadywanie prostych zagadek słownych i obrazkowych ,,Jak należy dbać o zdro-

wie?”
•  doskonalenie sprawności manualnych poprzez formowanie różnych kształtów  

(z plasteliny, modeliny, gliny, ciastoliny, masy solnej itp.)
•  rozwijanie inicjatywy i pomysłowości
•  zachęcanie do pomocy rodzicom w przygotowywaniu posiłków, z przestrzeganiem 

zasad higieny i estetycznym podaniem posiłku
•  wdrażanie do porządkowania miejsca pracy i mycia rąk

Temat dnia Z wizytą u lekarza 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z osobami oraz instytucjami, które mogą udzielić pomocy medycznej 
•  kształtowanie umiejętności odgrywania ról w zabawach parateatralnych posługując 

się mową, mimiką, gestem, rekwizytami
•  przezwyciężanie lęku przed wizytą u lekarza, badaniem, mierzeniem temperatury
•  wyrabianie nawyku dbania o higienę jamy ustnej 
•  rozumienie wpływu higieny na samopoczucie i zdrowie człowieka

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko jest samodzielne w zakresie higieny osobistej; 2/1
•  Dziecko właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu  

i sprząta po sobie; 2/2
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem ar-

tykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatyw-
nych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 
typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te inne; 4/2

•  Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia 
i zdrowego trybu życia; 5/1

•  Dziecko dostrzega związek między chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. 
wie, że przyjmowanie leków i zastrzyki są konieczne 5/2 

•  Dziecko orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze 
środków transportu; 6/2

•  Dziecko wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków che-
micznych (np. środków czystości); 6/4 
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Temat tygodnia
NADCHODZI WIOSNA
Temat dnia Pani wiosna
Zamierzone cele
•  utrwalanie nazw i charakterystycznych cech czterech pór roku 
•  zapoznanie ze zmianami zachodzącymi wczesną wiosną w świecie roślin i zwierzą-

t(pojawienie się pąków, pierwsze kwiaty, linienie zwierząt, powroty ptaków)
•  określanie cech pogody charakterystycznych dla wiosny (słoneczne ciepłe dni, 

deszcz, ciepły wiatr)
•  budzenie zainteresowań życiem przyrody 
•  kształcenie odpowiedzialnej postawy wobec przyrody

Temat dnia Kolory wiosny
Zamierzone cele
•  malowanie farbami w kolorach wiosny na kartkach o zróżnicowanych kształtach/

wielkościach
•  rozwijanie umiejętności dostrzegania barw wokół siebie (np. niebieski jak chmurka, 

zielony jak trawa, zabawa : „Pokaż kolor”
•  rozpoznawanie i nazywanie kolorów podstawowych
•  eksperymentowanie z barwami i tworzenie nowych kolorów (zielony ciemny z żół-

tym, niebieski z żółtym, zielony z białym)
•  wdrażanie do pomocy przy porządkowaniu miejsca pracy

Temat dnia Pierwsze kwiaty
Zamierzone cele
•  rozpoznawanie i nazywanie wybranych wiosennych kwiatów (najbardziej pożądane 

naturalne okazy rosnące w swoim naturalnym środowisku; ewentualnie: film, pre-
zentacja, obrazki)

•  wdrażanie do przestrzegania zasady nie zrywania roślin, nieniszczenia przyrody
•  zapoznanie ze słowami i melodią piosenki
•  kształcenie i rozwijanie predyspozycji muzycznych 
•  wdrażanie do właściwego zachowania się w czasie zabawy tanecznej

Temat dnia Powroty ptaków
Zamierzone cele
•  zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych ptaków 
•  utrwalanie znajomości nazw ptaków i ich cech charakterystycznych: bocian, jaskół-

ka i szpak
•  doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1-5 poprzez porównywanie liczebno-

ści zbiorówi stosowanie określeń: więcej, mniej oraz o 1 więcej, o 1 mniej
•  wdrażanie do sprawnego współdziałania w małym zespole (2-3-osobowym)

8. TREŚCI PROGRAMOWE
WIOsNA  4-LATKI
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•  zapoznanie się z zasadami nowej zabawy 
•  kształtowanie szybkości poprzez sprawne reagowanie na sygnał
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

Temat dnia Witaj, wiosno! 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z obrzędami ludowymi w swoim regionie – pożegnanie zimy i powitanie 

wiosny 
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: kukła, Marzanna, gaik
•  rozwijanie zainteresowań otaczającym środowiskiem przyrodniczym i zachodzącymi 

w nim zmianami
•  integracja dzieci z grup przedszkolnych
•  wdrażanie do właściwego zachowania podczas zajęć w sali i na podwórku

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3 
•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwię-

ku) i wyraża je ruchem; 8/2
•  Dziecko przejawia, na miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabyt-

kami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; 
9/2

•  Dziecko nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 
przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12/1

•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach 
roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę; 12/3

•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1

Temat tygodnia
BAJKI I BAŚNIE
Temat dnia Jaś i Małgosia
Zamierzone cele
•  wydłużanie czasu uwagi podczas słuchania bajki ,,Jaś i Małgosia” (książka, te-

atrzyk, film, opowiadanie nauczycielki)
•  doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, zwrócenie uwagi 

na wyrazistość mowy
•  rozwijanie spostrzegawczości oraz umiejętności logicznego kojarzenia faktów przed-

stawionych na obrazkach
•  kształtowanie postawy szacunku i posłuszeństwa wobec rodziców
•  zwrócenie uwagi, aby dzieci nie wchodziły w bliższe relacje i zachowały ostrożność 

w kontaktach z osobami obcymi 

Temat dnia Kot w butach
Zamierzone cele
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•  oglądanie lub słuchanie bajki ,,Kot w butach” (książka, teatrzyk, film, opowiadanie 
nauczycielki)

•  wzbogacanie wiedzy i przeżyć poprzez kontakt z literaturą dziecięcą
•  tworzenie warunków do różnorodnego wyrażania inwencji twórczej związanej z lite-

raturą
•  rozwijanie umiejętności plastycznych 
•  samodzielne dobieranie kolorów farb podczas kolorowania butów kota
•  wdrażanie do starannego wykonania pracy
•  wdrażanie do rozróżniania stron: prawa-lewa, but: prawy-lewy 

Temat dnia Królewna Śnieżka 
Zamierzone cele
•  oglądanie lub słuchanie bajki ,,Królewna Śnieżka” (książka, teatrzyk, film, opowia-

danie nauczycielki)
•  kształcenie przekonania,iż nie należy krzywdzić innych, przeciwstawiać się krzyw-

dzeniu i stawać w obronie krzywdzonych
•  wyrabianie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych
•  rozwijanie wyobraźni oraz inspirowanie do wyrażania treści bajki w formie ekspresji 

ruchowej
•  kształtowanie prawidłowej postawy podczas ćwiczeń
•  kształtowanie odpowiedzialności za osoby współćwiczące 

Temat dnia W krainie baśni 
Zamierzone cele
•  kształcenie uwagi i spostrzegawczości podczas odgadywania tytułu bajek według 

podanych rekwizytów, odsłanianych fragmentów obrazków przedstawiających po-
stacie z bajek

•  nabywanie umiejętności składania obrazka z 4-6 części
•  zachęcanie do oglądania i szanowania książek oraz poznawania bajek i baśni
•  zapoznanie z treścią i melodią piosenki
•  budzenie zamiłowania do śpiewu
•  wdrażanie do prawidłowej reagowały na polecenia nauczycielki (ustawienia: w roz-

sypce, w gromadce, parami, w kole)

Temat dnia Moja ulubiona bajka 
Zamierzone cele
•  podejmowanie prób samodzielnego rysowania postaci z ulubionych bajeki wypo-

wiadanie się na temat rysunku
•  zachęcanie do opowiadania fragmentów baśni własnymi słowami
•  wdrażanie do logicznego, swobodnego wypowiadania się
•  wyzwalanie radości podczas zabawy 
•  kształcenie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi
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Treści z podstawy programowej
•  Dziecko umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; 

wie, komu można podawać takie informacje; 1/5
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem ar-

tykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatyw-
nych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2
•  Dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać 

pomoc, umie o nią poprosić; 6/1
•  Dziecko zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 6/3
•  Dziecko odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, 

gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską). 7/2
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-

mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozy-
cji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną 
do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami 
niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;14/3 

•  Dziecko słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. 
opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, 
m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komuni-
kacji; interesuje się książkami;14/4

Temat tygodnia
W GOSPODARSTWIE
Temat dnia Na wsi 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z nazwami i charakterystycznymi cechami wybranych zwierząt hodow-

lanych w gospodarstwie wiejskim
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia związanez gospodarstwem wiejskim
•  poznanie pracy człowieka związanego z hodowlą zwierząt 
•  nabywanie szacunku dla pracy rolnika i hodowcy zwierząt
•  kształcenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat
•  rozwijanie uwagi, myślenia oraz próby dokonywania uogólnień

Temat dnia W gospodarstwie 
Zamierzone cele
•  poszerzanie wiedzy o świecie i wzbogacanie słownika o pojęcia: gospodarstwo 

wiejskie, farma
•  rozwijanie wyobraźni poprzez naśladowanie ruchem sposobu poruszania się po-

znanych zwierząt hodowlanych
•  kształtowanie sprawności ogólnej
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•  nabywanie umiejętności współdziałania w małym zespole (3-4 dzieci) w trakcie róż-
norodnych zabaw

Temat dnia Koncert na podwórku 
Zamierzone cele
•  słuchanie odgłosów zwierząt z podwórka (CD)
•  rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze (naśladowanie 

głosów zwierząt) i śpiewanie znanych piosenek na zgłoskach: mu, ko, chrum
•  zapoznanie z pojęciami: dyrygent, batuta
•  wyrabianie umiejętności szybkiego, pełnego wdechu  i wydłużonej fazy wydechowej

Temat dnia Liczymy zwierzęta  
Zamierzone cele
•  utrwalanie wiadomości na temat wybranych zwierząt żyjących w wiejskim gospo-

darstwie
•  rozwijanie uwagi, myślenia oraz próby dokonywania uogólnień
•  kształtowanie umiejętności klasyfikowania (według gatunku)
•  kształcenie umiejętności przeliczania oraz właściwego posługiwania się liczebnika-

mi głównymi i porządkowymi w zakresie 1-5 

Temat dnia Mamy i ich dzieci  
Zamierzone cele
•  wzbogacanie biernego i czynnego słownika o nazwy młodych osobników zwierząt 

hodowlanych
•  wdrażanie do prawidłowego nazywania zwierząt dorosłych i ich młodych
•  doskonalenie sprawności manualnej ręki
•  zapoznanie z korzyściami z hodowli zwierząt mlecznych oraz produktami pochodze-

nia mlecznego (np. jogurt, ser, masło)
•  wdrażanie do prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się pędzlem i nożyczka-

mi 

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem ar-

tykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatyw-
nych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 
typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;4/2

•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3
•  Dziecko wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, 

bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność); 12/2
•  Dziecko liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1
•  Dziecko porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne  

i nierównoliczne; 13/3
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•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną 
do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami 
niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;14/3

Temat tygodnia
WIELKANOC
Temat dnia Zwyczaje i tradycje świąteczne 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z tradycją Świąt Wielkanocnych i budzenie zainteresowania tradycjami 

ze swojego regionu
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia związane z Wielkanocą (pisanki, kraszanki, ko-

szyczek wielkanocny, śmigus – dyngus, mazurek itp.)
•  kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z podanym tematem
•  zachęcanie do pojedynczego wypowiadania się i słuchania innych

Temat dnia Wielkanoc w moim domu  
Zamierzone cele
•  obserwacja przygotowań do Wielkanocy w najbliższym otoczeniu (w domu, w przed-

szkolu, dekoracje uliczne)
•  kształcenie mowy poprzez wypowiadanie się na temat obrazka i z odniesieniem do 

własnych obserwacji, doświadczeń
•  próby układania wspólnego opowiadania
•  przestrzeganie prawa do bycia wysłuchanym i wdrażanie do słuchania innych

Temat dnia Wielkanocny koszyczek 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z produktami wkładanymi do wielkanocnego koszyczka
•  rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez analizę i syntezę sylabową słów o pro-

stej budowie fonetycznej
•  rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki
•  zapoznanie ze słowami i melodią piosenki
•  zwrócenie uwagi na śpiew z umiarkowaną siłą głosu
•  sprawne reagowanie na polecenia nauczyciela

Temat dnia Pisanki, kraszanki 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciami: pisanki, kraszanki, poprzez oglądanie i porównywanie 

zbioru ozdobionych jaj (okazy naturalne, wydmuszki, drewniane, styropianowe, 
plastikowe, papierowe itp.)

•  poznanie budowy jaja surowego i gotowanego
•  nabywanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy (np. według ciężaru, 

wielkości, materiału) 
•  wdrażanie do słuchania i wykonywania poleń nauczycielki
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Temat dnia Zdobimy jaja 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z nazwami i sposobami zdobienia jajek (np. papierowe, styropianowe, 

wydmuszki)
•  rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej 
•  kształcenie umiejętności przedstawiania różnymi środkami plastycznymi ciekawych 

układów kompozycyjnych
•  malowanie i rysowanie na różnego rodzaju powierzchniach
•  wdrażanie do dokładności w wykonaniu pracy
•  budzenie radości z samodzielnego przygotowania ozdób świątecznych 

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1
•  Dziecko właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu  

i sprząta po sobie; 2/1
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem ar-

tykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatyw-
nych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi  
o ważnych sprawach; 3/3

•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 
typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 4/2

•  Dziecko przejawia, na miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabyt-
kami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; 
9/2

•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną 
do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami 
niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;14/3

Temat tygodnia
DBAMY O ZIEMIĘ
Temat dnia Przyroda wokół nas
Zamierzone cele
•  wypowiadanie się na temat piękna przyrody (podczas oglądania książek, oglądania 

filmu, obserwacji podczas spaceru)
•  rozumienie, że jesteśmy częścią przyrody, o którą trzeba dbać
•  rozwijanie pamięci mechanicznej poprzez naukę wiersza na pamięć
•  zapoznanie z pojęciem, „ekolog”
•  kształcenie postawy współodpowiedzialności za naszą planetę
•  zachęcanie dzieci do dbania o Ziemię na co dzień, poprzez wykształcanie codzien-

nych nawyków proekologicznych



Program wychowania przedszkolnego

100

Temat dnia Szanujemy zwierzęta i rośliny 
Zamierzone cele
•  kształtowanie postawy szacunku wobec zwierząt i roślin (nie dręczenie zwierząt, 

niestraszenie zwierząt, niezrywanie roślin)
•  zwrócenie uwagi na zanieczyszczanie przez człowieka powietrza, wód, powodowa-

nie pożarów lasu
•  rozumienie, że jesteśmy częścią przyrody, o którą trzeba dbać
•  wdrażanie do współpracy w grupie
•  kształtowanie szybkości i zwinności poprzez zabawę
•  wdrażanie do przestrzegania przyjętych zasad zabawy

Temat dnia Kolorowy świat muzyki 
Zamierzone cele
•  kształcenie umiejętności aktywnego słuchania muzyki poważnej (np. według Batii 

Strauss) 
•  kształcenie umiejętności odtwarzania muzyki ruchem i reagowanie na zmiany ryt-

miczne 
•  odtwarzanie swobodnym ruchem i mimiką nastroju i charakteru słuchanej muzyki
•  rozwijanie samodzielności, kreatywności 
•  wyzwalanie radości ze wspólnej zabawy

Temat dnia Pracowite mrówki 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z życiem owadów (np. mrówek, biedronek, motyli, pszczół;obserwacja 

w naturze, oglądanie filmu) oraz z ich wyglądem i znaczeniem dla środowiska
•  nabywanie umiejętności powadzenia obserwacji, dzielenia się spostrzeżeniami
•  zwrócenie uwagi na pożyteczną rolę owadów
•  kształcenie postawy proekologicznej (szanowanie owadów, mrowiska) 

Temat dnia Segregujemy śmieci 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z kolorami pojemników na odpady i pojęciem: segregacja
•  rozwijanie spostrzegawczości poprzez porównywanie dwóch obrazków i wskazywa-

nie różnic (np. śmieci obok pojemnika i śmieci w pojemniku)
•  kształtowanie nawyku segregowania śmieci
•  zachęcanie do podejmowania prac użytecznych wynikających z chęci czynnego wy-

korzystania posiadanych wiadomości
•  wdrażanie do dbałości o czystość w najbliższym otoczeniu i promowanie zachowań 

proekologicznych w środowisku lokalnym
•  zaangażowanie dzieci w przekazywanie wiadomości rodzicom

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewi-

dywać skutki swoichzachowań; 1/3
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•  Dziecko utrzymuje porządek w swoim otoczeniu; 2/4
•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 

zdarzyć; 4/3
•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-

szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej. 5/4
•  Dziecko zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 6/3
•  Dziecko w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej. 8/4
•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych 

porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać 
zimę; 12/3

Temat tygodnia
JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM
Temat dnia Gdzie mieszkam? 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z nazwą miejscowości, w której dziecko mieszka
•  obserwacja budowli i zmian w otoczeniu: jakie są budynki, sklepy, roboty drogowe, 

remont budynków, jakie rosną drzewa i kwiaty w pobliżu miejsca zamieszkania itp.
•  rozwijanie umiejętności konstruowania wypowiedzi wielozdaniowej na określony 

temat
•  wzbudzanie poczucia dumy ze swojego kraju

Temat dnia Miasto czy wieś?
Zamierzone cele
•  zapoznanie z różnicami jakie występują między środowiskiem miejskim, a wiejskim
•  rozwijanie spostrzegawczości i uwagi poprzez porównywanie treści dwóch obraz-

ków: miasto-wieś
•  nabywanie umiejętności odróżniania prawdy od fałszu (zdania prawdziwe, zdania 

fałszywe) 
•  wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w zabawie ruchowo –naśladowczej 

Temat dnia Jestem Polakiem 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z różnymi rodzajami muzyki: muzyka góralska, szanty, muzyka ludowa 

z najbliższego regionu
•  budzenie radości z zabawy przy muzyce
•  zapoznanie z hymnem narodowym 
•  przyjmowanie właściwej postawy podczas słuchania hymnu 
•  dostrzeganie różnic między różnymi rodzajami muzyki a hymnem
•  wzbudzanie poczucia dumy ze swojego kraju i rozumienie pojęcia ,,ojczyzna”

Temat dnia Symbole narodowe Polski  
Zamierzone cele
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•  zapoznanie z symbolami narodowymi Polski (godło, flaga) i pojęciem ,,ojczyzna” 
•  budzenie szacunku i przywiązania do symboli narodowych
•  rozpoznawanie flagi Polski spośród innych 
•  wykonanie flagi poprzez malowanie farbą i przyklejanie do patyczka
•  przyjmowanie właściwej postawy podczas słuchania/śpiewania hymnu 
•  budzenie miłości i szacunku do ojczyzny
•  okazywanie szacunku wobec odmienności w zachowaniu, w wyglądzie, w kulturze 

itp.

Temat dnia Polska w Europie 
Zamierzone cele
•  wyszukiwanie i oglądanie w książkach, albumach ilustracji przestawiających różne 

krajobrazy Polski
•  obserwacje krajobrazu, przyrody w najbliższym otoczeniu przedszkola 
•  wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w miejscach publicznych, na 

ulicy (np. podczas spaceru)
•  zapoznanie z wyglądem flagi Unii Europejskiej
•  kształcenie umiejętności cięcia po linii prostej
•  utrwalenie znajomości  symboli narodowych Polski

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współ-

działać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 1/2
•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi  

o ważnych sprawach; 3/3
•  Dziecko przejawia, na miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytka-

mi i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; 9/2 
•  Dziecko zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orien-

tuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka; 
15/3

•  Dziecko wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warsza-
wa; 15/4

•  Dziecko nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do 
Unii Europejskiej; 15/5

Temat tygodnia
MOI RODZICE
Temat dnia Moja rodzina
Zamierzone cele
•  ugruntowanie pojęcia ,,rodzina” 
•  wdrażanie do prawidłowego określania członków rodziny
•  rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i szybkiej reakcji na bodźce słuchowe
•  wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy
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Temat dnia Zawody rodziców 
Zamierzone cele
•  kształcenie umiejętności poprawnej wypowiedzi na temat zawodów, w których pra-

cują rodzice 
•  zapoznanie z pracą pielęgniarki i policjanta
•  wyrabianie poczucia szacunku dla pracy pielęgniarki i policjanta
•  kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej
•  kształcenie orientacji przestrzennej oraz świadomości własnego ciała

Temat dnia Moja mama 
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze słowami i melodią piosenki o mamie 
•  globalne czytanie wyrazu ,,mama”
•  kształtowanie sensu przynależności do rodziny - powinności dziecka wobec najbliższych
•  budzenie i rozwijanie uczucia miłości, szacunku i życzliwości dla członków rodziny
•  rozwijanie poczucia słuchu i pamięci muzycznej

Temat dnia Mój tata 
Zamierzone cele
•  przezwyciężanie nieśmiałości podczas wypowiadania się, na forum grupy,  o tacie
•  globalne czytanie wyrazu ,,tata”
•  kształcenie umiejętności wykonania formy przestrzennej według własnego pomysłu, 

formowanie wybranego kształtu z masy solnej lub innej masy plastycznej
•  usprawnianie palców i nadgarstków
•  wdrażanie do zachowania ładu i porządku w miejscu pracy
•  budzenie i rozwijanie uczucia miłości, szacunku i życzliwości dla członków rodziny

Temat dnia Święto mamy i taty  
Zamierzone cele
•  wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez wspólne uczestnictwo w uroczy-

stości
•  kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do rodziców poprzez radosne, wspól-

ne przeżywanie ich święta 
•  stwarzanie okazji do przygotowania i czynnego udziału w uroczystościach
•  rozwijanie ekspresji dziecka: ruchowej, słownej i muzycznej
•  wdrażanie do właściwego zachowania się na uroczystości

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dziecii dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem ar-

tykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatyw-
nych metod komunikacji; 3/1
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•  Dziecko wie, jak trzeba zachować się 
w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić; 6/1
•  Dziecko próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przed-

szkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie. 6/5
•  Dziecko wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, 

przedstawieniu, w teatrze, w kinie; 7/1
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie 

uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznychi przy użyciu elemen-

tarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa)w postaci prostych kompozycji  
i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architek-
turą zieleni i architekturą wnętrz); 9/3

•  Dziecko wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracują, czym się 
zajmują; 15/1

Temat tygodnia
ŚWIĘTO DZIECI
Temat dnia Dzieci, to my! 
Zamierzone cele
•  wyszukiwanie w książkach ilustracji przedstawiających dzieci z różnych stron świata 
•  wdrażanie do poprawnego gramatycznie wypowiadania się na temat ilustracji 
•  rozumienie, że wszystkie dzieci mają takie same prawa (np. do zabawy, do radości) 
•  szanowanie odmienności innych dzieci 
•  przejawianie oznak: życzliwości, dobroci, koleżeństwa wobec innych dzieci
•  wzbogacanie słownika o pojęcia: landrynki, lemoniada, kontynent
•  rozwijanie wyobraźni oraz pamięci logicznej i mechanicznej
•  wdrażanie dzieci do poprawnego formułowania wypowiedzi

Temat dnia Dzień Dziecka 
Zamierzone cele
•  integrowanie dzieci z różnych grup podczas wspólnych zabaw 
•  przejawianie oznak: życzliwości, dobroci, koleżeństwa wobec innych dzieci
•  kulturalne odnoszenie się do siebie
•  wdrażanie do zdrowej rywalizacji
•  kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej
•  nabywanie umiejętności dostosowania ruchu do muzyki

Temat dnia Ulubione zabawki 
Zamierzone cele
•  rozwijanie myślenia  twórczego poprzez zabawę słowną typu ,,Co by było gdyby nie 

było zabawek?”
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•  rozwiązywanie zagadek o ulubionych zabawkach 
•  spontaniczne wypowiadanie się na temat ulubionych zabawek
•  wdrażanie do szanowania zabawek i odkładania ich na miejsce po skończonej zabawie
•  rozwijanie predyspozycji muzycznych: poczucia rytmu, słuchu i pamięci muzycznej
•  kształcenie umiejętności słuchania
•  wytworzenie pogodnego i radosnego nastroju

Temat dnia Bańki mydlane
Zamierzone cele
•  zapoznanie z właściwościami mydła i zasadą powstawania baniek mydlanych po-

przez doświadczanie i eksperymentowanie 
•  kształcenie spostrzegawczości i wrażliwości na różnorodność otaczającego nas 

świata
•  wyzwalanie radości podczas zabawy bańkami mydlanymi
•  zapoznanie ze sposobami spędzania wolnego czasu
•  poszerzenie pojemności płuc i wzmocnienie mięśni biorących udział w oddychaniu

Temat dnia Zabawy z wiatrem 
Zamierzone cele
•  obserwacja i doświadczanie wiatru podczas zabaw z wiatraczkami (z latawcem, 

balonami itp.)
•  rozwijanie zmysłu plastyczno – konstrukcyjnego
•  usprawnianie palców i nadgarstków
•  zachęcanie do tworzenia form przestrzennych o określonej funkcji i kształcie
•  wdrażanie do porządkowania miejsca pracy

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współ-

działać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 1/2
•  Dziecko wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, 

które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać  
i szykanować innych; 1/4

•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem ar-
tykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatyw-
nych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-

mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozy-
cji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-
łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1

•  Dziecko wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. 15/6
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Temat tygodnia
MUZYKA WOKÓŁ NAS
Temat dnia Z muzyką jest weselej
Zamierzone cele
•  odkrywanie własnych możliwości twórczych w kontakcie z muzykąinstrumentalną  

o charakterze ilustracyjnym (np. co słychać w tej muzyce, czy słyszycie jak wieje 
wiatr?, czy pada deszcz?)

•  kształcenie umiejętności swobodnego i logicznego wypowiadania się
•  rozwijanie mięśni narządów mowy
•  wyrabianie umiejętności aktywnego spostrzegania, rozróżniania i rozumienia zja-

wisk akustycznych Instrumenty perkusyjne 
 
Temat dnia Instrumenty perkusyjne 
Zamierzone cele
• rozpoznawanie i nazywanie wybranych instrumentów perkusyjnych 
•  zachęcanie do samodzielnego wykonania niekonwencjonalnych instrumentów mu-

zycznych z dostępnych materiałów
• rozwijanie myślenia dywergencyjnego (twórczego)
•  zapoznanie ze sposobem wykonania instrumentu
•  kształcenie wyobraźni i poszukiwanie ciekawych rozwiązań dekoracyjnych
•  wdrażanie do porządkowania miejsca pracy 

Temat dnia Gramy i tańczymy
Zamierzone cele
•  rozbudzanie zainteresowań muzycznych na drodze obcowania z dźwiękiem i ryt-

mem
•  kształtowanie poczucia rytmu 
•  nabywanie umiejętności interpretacji muzyki ruchem
•  wdrażanie do współpracy w parach   

Temat dnia Wesołe instrumenty
Zamierzone cele
•  rozpoznawanie i nazywanie wybranych instrumentów muzycznych
•  rozwijanie umiejętności gry na wybranych instrumentach perkusyjnych 
•  rozwijanie wrażliwości muzycznej i reagowanie na zmiany: tempa, dynamiki, bar-

wę
•  odtwarzanie podanych dźwięków oraz tworzenie własnych interpretacji melodycz-

nych (improwizowanie)

Temat dnia Na łące gra muzyka 
Zamierzone cele
•  rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i motywacji do dłuższych obserwacji natu-

ralnego środowiska przyrodniczego
•  zapoznanie z odgłosami łąki (bocian, żaba, świerszcz, pszczoła itp.)
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•  odgadywanie zagadek dźwiękowych
•  kształtowanie właściwej, odpowiedzialnej postawy wobec przyrody

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwię-

ku) i wyraża je ruchem; 8/2
•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-

kami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3

•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-
mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozy-
cji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 
przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12/1

•  Dziecko potrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpo-
znać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; 14/2

Temat tygodnia
CZYM  PODRÓŻUJEMY?
Temat dnia Pojazdy lądowe 
Zamierzone cele
•  wzbogacenie słownictwa o pojęcia związane ze środkami lokomocji 
•  zapoznanie z numerem alarmowym 112
•  rozpoznawanie i nazywanie dźwięków występujących w mieście (np. sygnał karetki, 

klaksonu, pociągu, tramwaju, motoru, warkot silnika samochodu)
•  kształcenie umiejętności klasyfikacji przedmiotów według określonej cechy i wypo-

wiadania się zdaniami
•  rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania 

ze środków lokomocji i bezpiecznego poruszania się po ulicy 

Temat dnia Pojazdy poruszające się w powietrzu  
Zamierzone cele
•  obserwowanie i rozpoznawanie pojazdów powietrznych (film, prezentacja multime-

dialna, zestaw obrazków) 
•  wzbogacenie czynnego słownictwa o nazwy środków lokomocji
•  wzmacnianie mięśni stopy
•  kształtowanie prawidłowego wysklepienia stopy – przeciwdziałanie płaskostopiu,  

z wykorzystaniem woreczka gimnastycznego
•  wzmacnianie mięśni biorących udział w oddychaniu i odróżnianie fazy wdechu  

i wydechu podczas zabawy z balonem (piórkiem, serwetką itp.)

Temat dnia Pojazdy wodne 
Zamierzone cele
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•  obserwowanie i rozpoznawanie pojazdów wodnych (film, prezentacja multimedial-
na, zestaw obrazków) 

•  wzbogacenie czynnego słownictwa o nazwy środków lokomocji
•  kształcenie umiejętności łączenia ze sobą różnych elementów 
•  wdrażanie do samodzielnego doboru elementów 
•  usprawnianie palców i nadgarstków
•  budzenie radości z samodzielnie wykonanej pracy 
•  wdrażanie do szanowania wytworów pracy innych

Temat dnia Podróż dookoła świata 
Zamierzone cele
•  wzbogacenie czynnego słownictwa o nazwy środków lokomocji
•  rozpoznawanie i nazywanie wybranych pojazdów lądowych, wodnych, powietrznych
•  kształcenie umiejętności myślenia i skupiania uwagi na słuchanym opowiadaniu 
•  wdrażanie do wypowiedzi na określony temat
•  wdrażanie do prawidłowego stosowania pojęć: wolno – wolniej, prędko – prędzej 

Temat dnia Bezpieczna podróż
Zamierzone cele
•  rozwijanie słuchu poprzez słuchanie i rozpoznawanie odgłosów pojazdów (CD)
•  kształcenie umiejętności nazywania dźwięków dochodzących z otoczenia oraz uży-

wania głosu z różnym natężeniem 
•  wdrażanie do czynnego udział u w rozmowie
•  budzenie uczucia satysfakcji z dobrze wykonanego zadania (odgadnięcia źródła 

dźwięku)
•  rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w miejscach publicz-

nych, w podróży

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3
•  Dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać 

pomoc, umie o nią poprosić; 6/1
•  Dziecko orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środ-

ków transportu; 6/2
•  Dziecko próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przed-

szkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie; 6/5
•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-

łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1

•  Dziecko rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów  
w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; 13/5

•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną 
do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami 
niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;14/3
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•  Dziecko rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz 
często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu; 14/7

•  Dziecko zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje 
się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka; 15/3

Temat tygodnia
WAKACJE 
Temat dnia Wkrótce wakacje 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,wakacje” 
•  zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w różnych miejscach podczas letniego wy-

poczynku
•  wdrażanie do dłuższego skupiania uwagi i poprawnego wypowiadania się na temat 

wysłuchanych treści opowiadania
•  kształcenie cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej wypowiedzi

Temat dnia Co daje lato? 
Zamierzone cele
•  swobodne wypowiedzi na temat wakacyjnych planów
•  rozróżnianie, nazywanie i rozpoznawanie różnymi zmysłami wybranych owoców 

(np. truskawka, malina, jeżyna, poziomka, czereśnia)
•  wzmacnianie mięśni ramion i tułowia poprzez ćwiczenia z balonem
•  kształtowanie wyczucia siły 
•  wdrażanie do współpracy w parach

Temat dnia Lato dookoła 
Zamierzone cele
•  obserwowanie zmian w przyrodzie i zjawisk atmosferycznych zachodzących latem
•  rozpoznawanie i nazywanie wybranych roślin, kwiatów 
•  rozwijanie twórczej inwencji ruchowej, tanecznej
•  kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, budowanie więzi grupowej 
•  wyzwalanie radości podczas wspólnej zabawy

Temat dnia Bezpieczne wakacje 
Zamierzone cele
•  podczas spaceru po osiedlu, obserwacja miejsc bezpiecznych/niebezpiecznych do 

zabawy 
•  rozwijanie myślenia i rozumienie zakazu zabawy w miejscach do tego nie przezna-

czonych
•  rozwijanie poprawnej aktywności językowej poprzez uaktywnianie w obszarze swo-

bodnych wypowiedzi krótszych i dłuższych
•  wyrabianie pewności siebie, wiary we własne możliwości poprzez pokonywanie 

trudności o charakterze umysłowym i wypowiadanie się na forum grupy
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Temat dnia Motyl dla przyjaciela 
Zamierzone cele
•  prawidłowe posługiwanie się pędzlem podczas malowania motyla według osi sy-

metrii
•  bezpieczne posługiwanie się nożyczkami podczas wycinania motyla
•  odkrywanie własnych możliwości twórczych
•  kształcenie wrażliwości na barwę i utrwalanie znajomości nazw kolorów
•  rozwijanie umiejętności plastycznych
•  sprawianie radości kolegom/koleżankom

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1
•  Dziecko w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewi-

dywać skutki swoich zachowań; 1/3
•  Dziecko samodzielnie ubiera się i rozbiera;2/4
•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-

szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej; 5/4
•  Dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać 

pomoc, umie o nią poprosić; 6/1
•  Dziecko orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środ-

ków transportu; 6/2
•  Dziecko zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 6/3
•  Dziecko próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przed-

szkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie; 6/5
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Temat tygodnia
JESTEM W PRZEDSZKOLU
Temat dnia Moje przedszkole
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wyglądem sali i innymi pomieszczeniami przedszkola
•  zapoznanie z wybranymi cechami charakteryzującymi przedszkole (nazwa miejsco-

wości, w której znajduje się przedszkole, ogólny wygląd budynku np.: wysoki/niski, 
numer przedszkola, nazwa przedszkola, nazwa ulicy itp.)

•  zapoznanie z wyglądem własnej sali i współuczestniczenie w rozmieszczeniu kąci-
ków tematycznych, zabawek 

•  kształtowanie postawy współgospodarza sali
•  sprawne wykonywanie czynności higienicznych (m.in. czyszczenie zębów, w miarę 

możliwości)
•  kształtowanie właściwego stosunku do pracowników placówki
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
•  nauka przyjmowania prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach wyjściowych
•  kształtowanie odpowiedzialności za współćwiczącego

Temat dnia Moi koledzy
Zamierzone cele
•  zwrócenie uwagi na właściwe odnoszenie się do kolegów, koleżanek i pokojowe 

rozstrzyganie sporów
•  wyrabianie nawyku stosowania form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami  
•  rozpoznawanie swojego imienia spośród wielu imion
•  integrowanie się z grupą i dostrzeganie problemów rówieśników
•  wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania i próby określania głównej myśli 

opowiadania
•  wzbogacanie czynnego słownictwa 
•  wdrażanie do słuchania innych i oczekiwania na swoją kolej 
•  kształtowanie umiejętności właściwego współżycia w grupie
•  zapoznanie z częściami ciała człowieka
•  kształcenie umiejętności rysowania szczegółów

Temat dnia Zabawy w sali – kontrakt
Zamierzone cele
•  współtworzenie kontraktu grupy jako zbioru zasad i norm panujących w przedszkolu  
•  wdrażanie do zgodnego korzystania ze wspólnej przestrzeni do zabaw i zabawek
•  wyrabianie cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej zabawy atrakcyjną zabawką 
•  kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji samego siebie
•  integrowanie się z grupą i dostrzeganie problemów rówieśników
•  uświadomienie konieczności przestrzegania wspólnie ustalonych zasad 

8. TREŚCI PROGRAMOWE
JEsIEŃ 5-LATKI
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•  wdrażanie do utrzymania porządku w sali, na swojej półce
•  wdrażanie do pełnienia dyżurów i podporządkowywania się poleceniom dyżurnych
•  zachęcanie do tworzenia form przestrzennych o określonym kształcie i wielkości 

według podanego wzoru
•  rozwijanie zdyscyplinowania i wytrwałości w pracy

Temat dnia Magiczne słowa 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,magiczne słowa” oraz zwrotami: proszę, dziękuję, prze-

praszam
•  rozwijanie myślenia i wdrażanie do uogólniania
•  kształtowanie nawyku stosowania form grzecznościowych w kontaktach z rówieśni-

kami i dorosłymi 
•  rozpoznawanie i nazywanie wybranych emocji
•  rozumienie i posługiwanie się umownymi gestami (np. machanie dłonią – pa, pa, 

do widzenia, przywoływanie zgiętym palcem, zaprzeczenie kręceniem głową itp.)
•  rozwijanie wrażliwości na barwę oraz umiejętności dobierania kolorów
•  rozwijanie uzdolnień dekoracyjnych 
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
•  nauka przyjmowania prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach wyjściowych
•  kształtowanie odpowiedzialności za współćwiczącego

Temat dnia Bawimy się wesoło  
Zamierzone cele
•  przestrzeganie prawa dziecka do zabawy i radości  
•  kształtowanie pozytywnych odczuć w kontakcie z rówieśnikiem
•  współudział w przygotowaniu pomocy do zabaw i zajęć (np. powieszenie obrazków, 

wybór instrumentów muzycznych)
•  rozwijanie umiejętności logicznego kojarzenia faktów pokazywanych na poszcze-

gólnych obrazkach
•  kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z ilustracjami
•  nabywanie umiejętności starannego kolorowania obrazków 
•  zabawy z zakresu śmiechoterapii
•  wdrażanie do właściwego zachowania się w grupie i stosowania form grzecznościowych
•  kształcenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współ-

działać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 1/2  
•  Dziecko wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, 

które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także że nie należy wyszydzać  
i szykanować innych; 1/4
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•  Dziecko rozumie potrzebę poszanowania odmienności i autonomii drugiego człowie-
ka. 1/6

•  Dziecko jest samodzielne w zakresie higieny osobistej; 2/1
•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi  

o ważnych sprawach; 3/3
•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3
•  Dziecko próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przed-

szkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie; 6/5 
•  Dzieckowie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. 15/6

Temat tygodnia
BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA
Temat dnia Droga do przedszkola 
Zamierzone cele
•  rozumienie konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego i wdrażanie do ich 

przestrzegania 
•  poznanie podstawowych zasad poruszania się i zachowania pieszego na drodze 
•  zapoznanie z różnymi oznaczeniami przejścia dla pieszych: znak drogowy, sygnali-

zator świetlny, pasy – zebra, ,,Agatka”, przejścia nadziemne i podziemne
•  rozumienie wieloznaczności pojęcia „zebra”
•  rozróżnianie stron: prawa/lewa, kierunków: w prawo/w lewo
•  zapoznanie z zasadami poruszania się pieszych poza miastem (lewym poboczem, 

wyposażenie w elementy odblaskowe, szczególnie w okresie jesienno-zimowym,  
o zmierzchu)

•  rozpoznawanie i nazywanie barw sygnalizatora świetlnego i rozumienie ich znacze-
nia

•  wdrażanie do wykonania pracy według wzoru
•  rozwijanie orientacji przestrzennej
•  rozwijanie umiejętności świadomego zapamiętywania
•  wyrabianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych, pod-

czas poruszania się po drogach

Temat dnia Kolorowe znaki 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z podziałem znaków drogowych na: ostrzegawcze, zakazu, nakazu, 

informujące
•  zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi ostrzegawczymi, zakazu, nakazu, 

informującymi i rozumienie znaczenia symboli na znakach
•  nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych płaskich 

(koło, kwadrat, prostokąt)
•  wskazywanie przedmiotów z otoczenia w kształcie podanych wzorców geometrycz-

nych (np. znaki drogowe)
•  kształcenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami 
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•  rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez staranne wycinanie po linii 
prostej i okręgu

•  utrwalanie pojęć: na górze, na dole, po środku

Temat dnia Pojazdy na naszych drogach 
Zamierzone cele
•  obserwowanie i nazywanie pojazdów jeżdżących po ulicach w pobliżu przedszkola
•  rozwijanie uwagi i słuchu podczas słuchania i rozpoznawania odgłosów ulicznych 

(np.: sygnały: policji, karetki, klakson, odgłos silnika, odgłos tramwaju, dzwonek 
roweru)

•  zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się na przystanku autobusowym 
i w środkach komunikacji 

•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
•  kształtowanie umiejętności wykorzystania przyboru w trakcie ćwiczeń
•  bezpieczne posługiwanie się przyborem
•  rozwijanie twórczej wyobraźni, inicjatywy i pomysłowości oraz umiejętności wyraża-

nia ich w dostępnych formach ekspresji plastyczno-technicznej
•  wdrażanie do zachowania ładu i porządku wokół siebie

Temat dnia Ulica nie jest do zabawy
Zamierzone cele
•  zapoznanie z różnymi zagrożeniami na ulicy 
•  rozumienie, że nie w każdym miejscu można się bawić, nie każde miejsce jest bez-

pieczne
•  rozwijanie spostrzegawczości oraz logicznego kojarzenia faktów pokazywanych na 

poszczególnych obrazkach
•  wdrażanie do formułowania wniosków z historyjki obrazkowej
•  wyrabianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
•  kształtowanie umiejętności wykorzystania przyboru w trakcie ćwiczeń
•  wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się przyborem
•  sprawne wykonywanie poleceń i przestrzeganie przyjętych reguł (np. reagowanie na 

sygnał graficzny)

Temat dnia Spotkanie z policjantem
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze społeczną rolą policjanta i numerami alarmowymi jednostek ratow-

niczych (straż pożarna - 998, policja - 997, pogotowie ratunkowe – 999, między-
narodowy numer alarmowy - 112)

•  kształcenie umiejętności formułowania pytania 
•  zachęcanie do zadawania pytań
•  wyrabianie nawyku właściwego zachowania się w stosunku do zaproszonego gościa
•   utrwalenie wiadomości o charakterystycznych cechach munduru policjanta, wyglą-

dzie policjanta
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•  kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy policjanta
•  kształtowanie postawy zaufania do policjanta i jego pracy oraz nabywanie świado-

mości o bezpiecznym przekazaniu informacji o sobie, o adresie zamieszkania  

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; 

wie, komu można podawać takie informacje; 1/5
•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi  

o ważnych sprawach; 3/3 
•  Dzieckogrupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: 

to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 4/2
•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 

zdarzyć; 4/3
•  Dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać 

pomoc, umie o nią poprosić; 6/1
•  Dziecko orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze 

środków transportu; 6/2
•  Dziecko próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przed-

szkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie; 6/5
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-

mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozy-
cji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów  
w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; 13/5

•  Dziecko rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne i po-
równuje ich wielkości.13/8

•  Dziecko potrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpo-
znać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; 14/2

•  Dziecko rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz 
często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu; 14/5 

•  Dziecko zna swoje prawa i obowiązki; 15/2
•  Dziecko zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orien-

tuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka; 
15/3

Temat tygodnia
JESIEŃ W PARKU I W LESIE
Temat dnia Drzewa liściaste 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z nazwami drzew liściastych i ich charakterystycznymi cechami (np. 

kasztanowiec, klon, dąb, jarzębina, leszczyna) 
•  poznanie owoców drzew liściastych i zbieranie ich np.: na zimowy pokarm dla pta-

ków, do prac plastyczno-technicznych, jako liczmany 
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•  zapoznanie z budową drzewa: korzeń, pień, gałęzie, konary, liście
•  rozwijanie wrażliwości na jesienną różnorodność w przyrodzie (w barwach, kształ-

tach, wielkościach) 
•  wdrażanie do posługiwania się językiem literackim podczas nauki wiersza na pa-

mięć 
•  wskazywanie rymów w wierszu i tworzenie własnych
•  wdrażanie do prawidłowego oddechu podczas wygłaszania wiersza
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
•  kształtowanie umiejętności korzystania z przyboru w trakcie ćwiczeń
•  wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się przyborem

Temat dnia Drzewa iglaste  
Zamierzone cele
•  zbieranie owoców i nasion drzew iglastych (szyszki sosny, świerku, modrzewia) 
•  kształcenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonej cechy (wiel-

kość, gatunek)
•  poznanie wspólnych cech jakościowych przedmiotów, według których zostały połą-

czone w grupy 
•  porównywanie liczebności zbiorów poprzez łączenie w pary
•  odwzorowywanie liczebności zbiorów (np. ułóż/narysuj tyle klocków ile jest szyszek)
•  odtwarzanie liczebności zbiorów z pamięci (np. podskocz/ tyle razy, ile jest szyszek)
•  rozwijanie wrażliwości na działanie linii i plamy
•  rozwijanie ekspresji malarskiej

Temat dnia Drzewa i ich owoce
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie (zmiana barwy liści, opadanie 

liści, wykształcanie owoców i wydawanie nasion)
•  budzenie zainteresowania otaczającym nas światem
•  tworzenie sytuacji rozwijających różne formy ekspresji
•  kształcenie umiejętności porównywania i klasyfikowania
•  uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody
•  kształcenie poczucia słuchu, rytmu i pamięci muzycznej
•  budzenie zamiłowania do śpiewu

Temat dnia Jesień w lesie
Zamierzone cele
•  zapoznanie z nazwami wybranych zwierząt leśnych i ich charakterystycznymi cecha-

mi związanymi z przygotowaniem do zimy (odloty ptaków, robienie zapasów, zmia-
na ubarwienia, zapadanie w sen zimowy)

•  kształcenie wrażliwości na piękno przyrody
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
•  kształtowanie umiejętności korzystania z przyboru w trakcie ćwiczeń
•  wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się przyborem
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•  wzbogacanie słownictwa o nowe pojęcia: makieta
•  wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się narzędziami
•  doskonalenie umiejętności dokładnego cięcia po linii

Temat dnia Las i jego bogactwo 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z roślinami charakterystycznymi dla jesieni: grzyby jadalne i niejadalne, 

wrzosy itp.
•  zapoznanie z charakterystycznymi cechami wybranych grzybów jadalnych i nieja-

dalnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na grzyby trujące
•  doskonalenie umiejętności porównywania i klasyfikowania
•  kształcenie wrażliwości na piękno lasu jesienią
•  kształcenie poczucia rytmu i pamięci muzycznej
•  nabywanie umiejętności odtwarzania ruchem śpiewanej piosenki, za pomocą pro-

stych elementów ruchu
•  wyrabianie dyscypliny wewnętrznej

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2
•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 

typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 4/2
•  Dziecko zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 6/3
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie 

uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1
•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-

kami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3

•  Dziecko właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania; 10/2 
•  Dziecko wymienia oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 

przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;12/1
•  Dzieckowie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bez-

pieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność); 12/2
•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach 

roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę; 12/3
•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1  
•  Dziecko porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne  

i nierównoliczne; 13/3
•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną 

do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami 
niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi; 14/3

•  Dziecko słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. 
opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, 
m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komuni-
kacji; interesuje się książkami;14/5
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Temat tygodnia
JESIEŃ W SADZIE I W OGRODZIE
Temat dnia Gdzie rosną owoce?  
Zamierzone cele
•  rozróżnianie i nazywanie owoców rosnących w Polsce i egzotycznych 
•  rozumienie pojęć: owoce krajowe, owoce egzotyczne
•  wdrażanie do posługiwania się prawidłowymi nazwami drzew owocowych (jabłoń, 

grusza, śliwa)
•  kształcenie umiejętności rozpoznawania owoców za pomocą różnych zmysłów 
•  wzbogacanie słownictwa odnoszącego się do cech owocu
•  nabywanie umiejętności analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej wyrazów o prostej 

budowie fonetycznej
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
•  wdrażanie do dokładnego wykonywania ćwiczeń z przyborem
•  kształtowanieumiejętności współpracy w parach

Temat dnia W sadzie
Zamierzone cele
•  wdrażanie do tworzenia uogólnień i rozumienie pojęcia ,,sad”
•  wdrażanie do /uważnego słuchania i wykonywania poleceń
•  nabywanie umiejętności układania zbiorów w ciągu rosnącym i malejącym
•  nabywanie umiejętności wyróżniania podzbiorów, przeliczanie i porównywanie li-

czebności zbiorów w zakresie 0-5
•  doskonalenie sprawności palców, poprzez wydzierankę
•  rozwijanie myślenia, pamięci i uwagi podczas słuchania opowiadania
•  wzbogacanie słownictwa odnoszącego się do cech przedmiotu
•  kształcenie umiejętności dokładnego wypełniania konturu
•  wdrażanie do estetycznego wykonania pracy, wyrabianie nawyku doprowadzania 

pracy do końca

Temat dnia Owoce , to są witaminy
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,witaminy”
•  wyrabianie przekonania o potrzebie jedzenia owoców i ich wpływie na zdrowie
•  zapoznanie z możliwościami robienia przetworów z owoców (dżem, konfitura, kom-

pot, sok, owoce mrożone itp.)
•  lepienie z masy solnej, plasteliny, gliny, ciastoliny, modeliny itp.  (wykonanie formy 

przestrzennej według własnego pomysłu, formowanie wybranego kształtu)
•  kształcenie uwagi, cierpliwości i rozwijanie zamiłowań do precyzyjnego wykonywa-

nia szczegółów
•  wdrażanie do dbałości o ład i porządek w miejscu pracy
•  rozwijanie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno – ruchowego
•  zachęcanie do aktywności i improwizacji ruchowej
•  kształcenie poczucia pewności siebie i wiary we własne możliwości
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Temat dnia Owocowe sałatki
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciami: sałatka, surówka
•  zapoznanie ze sposobem wykonania owocowej sałatki
•  wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożem (plastikowym)
•  zapoznanie z rolą nasion
•  kształtowanie przekonania o konieczności mycia owoców przed jedzeniem i spoży-

waniem ich, jako źródła witamin
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
•  wdrażanie do dokładnego wykonywania ćwiczeń z przyborem
•  kształtowanie umiejętności współpracy w parach

Temat dnia Owocowe zagadki 
Zamierzone cele
•  utrwalanie wybranych wiadomości o owocach 
•  rozpoznawanie owoców różnymi zmysłami
•  wdrażanie do logicznego myślenia oraz wyrabianie umiejętności pokonywania 

trudności o charakterze umysłowym
•  wyzwalanie radości z osiągniętego wyniku
•  kształcenie odporności emocjonalnej poprzez doświadczanie porażek i sukcesów
•  nabywanie umiejętności swobodnego odtwarzania ruchem nastroju i charakteru 

piosenki 
•  kształcenie inwencji twórczej podczas przedstawiania treści piosenki
•  wdrażanie do koncentracji i uważnego słuchania poleceń nauczyciela

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewi-

dywać skutki swoich zachowań; 1/3
•  Dziecko właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu  

i sprząta po sobie; 2/2
•  Dzieckogrupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: 

to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 4/2
•  Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia 

i zdrowego trybu życia; 5/1
•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-

szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej; 5/4
•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-

łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1 

•  Dziecko nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 
przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12/1

•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1  
•  Dziecko porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne  

i nierównoliczne; 13/3 
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•  Dzieckopotrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać 
i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; 14/2

Temat tygodnia
JESIEŃ W OGRODZIE
Temat dnia Warzywa z mojego ogrodu  
Zamierzone cele
•  zapoznanie z warzywami najczęściej uprawianymi w Polsce oraz z warunkami nie-

zbędnymi do uprawy
•  rozpoznawanie roślin po ich charakterystycznych częściach: liściach, kwiatach, owo-

cach, korzeniu, zapachu, smaku
•  zapoznanie z pojęciami: ogrodnik, ogrodniczka, rolnik
•  zachęcanie do spożywania warzyw
•  poznanie związku między porą roku a wykształcaniem części roślin
•  budzenie szacunku do pracy ogrodników, rolników, farmerów
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej z użyciem nietypowego przyboru
•  wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela

Temat dnia Wesołe warzywa 
Zamierzone cele
•  nabywanie umiejętności wyróżniania i nazywania części warzyw
•  wyróżnianie części jadalnych (wybranych warzyw)
•  zachęcanie do spożywania warzyw 
•  kształcenie umiejętności pracy w zespole
•  wdrażanie do samodzielnego wytwarzania elementu będącego częścią większej 

całości
•  wdrażanie do dbałości o estetykę miejsca pracy i samodzielne porządkowanie go
•  doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej

Temat dnia Warzywne kukiełki 
Zamierzone cele
•  tworzenie form przestrzennych (kukiełek) z warzyw
•  rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej 
•  stemplowanie pieczątkami z warzyw
•  układanie rytmicznych ciągów z klocków, ze zgromadzonych okazów przyrodni-

czych oraz stemplowanie ciągów
•  rozwijanie twórczej wyobraźni, inicjatywy i pomysłowości
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej z użyciem nietypowego przyboru
•  wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela

Temat dnia Na straganie
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,stragan
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•  uwrażliwienie na piękno utworu literackiego
•  kształcenie poczucia humoru
•  rozwijanie poczucia rytmu
•  doskonalenie koordynacji wzrokowo - ruchowej
•  wdrażanie do uważnego słuchania i prawidłowej reakcji na polecenia
•  wyrabianie poczucia świadomego ruchu

Temat dnia Robimy zapasy na zimę
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,zapasy na zimę”
•  poznanie możliwości wykorzystania warzyw do przygotowania zapasów
•  przygotowanie jabłek na susz owocowy (umycie, pokrojenie)
•  nabywanie umiejętności tworzenia kompozycji za pomocą odbijania (stemplowania)
•  aktywizowanie procesów myślowych i pobudzanie do szybkich decyzji
•  rozwijanie poczucia rytmu i pamięci muzycznej

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko samodzielnie ubiera się i rozbiera; 2/3
•  Dziecko przewiduje, na miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności mani-

pulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych 
zmianach); 4/1 

•  Dzieckogrupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: 
to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 4/2

•  Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia 
i zdrowego trybu życia;5/1

•  Dziecko odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, 
gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską). 7/2

•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwię-
ku) i wyraża je ruchem; 8/2

•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-
łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1

•  Dziecko właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania; 10/2 
•  Dziecko nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 

przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12/1
•  Dziecko, wie jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, 

bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność); 12/2
•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych 

porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać 
zimę; 12/3

•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1 
•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-

odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6
•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10
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Temat tygodnia
CO ZWIERZĘTA ROBIĄ JESIENIĄ?
Temat dnia Las i jego mieszkańcy  
Zamierzone cele
•  kształtowanie pojęcia ,,las” jako miejsce zamieszkiwane przez różne zwierzęta
•  zapoznanie ze sposobami spędzania zimy przez zwierzęta leśne
•  wdrażanie do prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi i porządko-

wymi w zakresie 0-5 
•  porównywanie liczebności zbiorów ze zbiorem ,,o 1 więcej”
•  zapoznanie z liczebnikiem głównym 6
•  kształtowanie prawidłowego wysklepienia stopy
•  rozwijanie koordynacji ruchowej i wyczucia przestrzeni

Temat dnia Domy zwierząt
Zamierzone cele
•  wydłużanie czasu uwagi podczas słuchania opowiadania (np. ,,jak Kolczatek szukał 

mieszkania”)
•  wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa (nora, gawra, chochoł, kotlinka)
•  utrwalanie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią (przygotowanie 

zwierząt do zimy: odloty ptaków, robienie zapasów, zmiana ubarwienia, zapadanie 
w sen zimowy)

•  zachęcanie do wypowiadania się na temat przygód bohatera opowiadania
•  zapoznanie ze sposobem wykonania jeża z tworzywa przyrodniczego i tzw. nieużyt-

ków
•  rozpoznawanie zwierząt, które może spotkać w parku lub w ogrodzie
•  kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt
•  wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządkowania miejsca pracy

Temat dnia Przysmaki zwierząt
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wyglądem wiewiórki i jej sposobem żywienia
•  zapoznanie z różnymi rodzajami orzechów
•  tworzenie zbiorów i podzbiorów oraz przeliczanie ich elementów (w zakresie możli-

wości i zainteresowań dzieci)
•  wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem przyrodniczym, 

zwierzętami, które można spotkać w parku, na osiedlu
•  doskonalenie sprawności palców i nadgarstków poprzez lepienie z plasteliny (lub 

innego tworzywa plastycznego)
•  wyrabianie nawyku porządkowania miejsca pracy
•  rozwijanie poczucia rytmu
•  budzenie zainteresowania ruchem tanecznym przy muzyce

Temat dnia Zwierzęta przygotowują się do zimy  
Zamierzone cele
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•  utrwalanie wiedzy o przygotowaniach zwierząt do zimy: odloty ptaków, robienie 
zapasów, zmiana ubarwienia, zapadanie w sen zimowy

•  doskonalenie analizy i syntezy głoskowej (wybrzmiewanie głosek w nagłosie, wygło-
sie i śródgłosie)

•  zachęcanie do wyrażania wiedzy o świecie poprzez ekspresję plastyczną
•  wdrażanie do zgodnej, wspólnej pracy
•  kształtowanie prawidłowego wysklepienia stopy
•  rozwijanie koordynacji ruchowej i wyczucia przestrzeni

Temat dnia Kto zasypia zimą, a kto nie?
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze zwyczajami niektórych zwierząt leśnych (jeż, wiewiórka, lis, sarna)
•  kształcenie słuchu fonematycznego poprzez analizę i syntezę sylabową i głoskową 

nazw zwierząt
•  wdrażanie do budowania zdań i wypowiadania się pełnymi zdaniami 
•  przeliczanie wyrazów w zdaniach (np. poprzez oznaczanie wyrazów klockami:  

3 wyrazy, to 3 klocki)
•  zapoznanie ze słowami i melodią piosenki
•  wyrabianie aktywności i dyscypliny wewnętrznej 
•  budzenie zadowolenia z poznawania nowej zabawy muzycznej

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko utrzymuje porządek w swoim otoczeniu. 2/4
•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 

typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;4/2
•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-

szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej. 5/4
•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwię-

ku) i wyraża je ruchem; 8/2
•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-

łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1

•  Dziecko właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania; 10/2
•  Dziecko nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 

przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12/1
•  Dziecko wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, 

bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność); 12/2
•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych 

porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać 
zimę; 12/3

•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1
•  Dziecko porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne  

i nierównoliczne; 13/3
•  Dziecko zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej; 13/4 
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•  Dziecko rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów  
w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; 13/5

•  Dziecko potrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpo-
znać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; 14/2

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-
odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

Temat tygodnia
CO PTAKI ROBIĄ JESIENIĄ?
Temat dnia Poznajemy ptaki
Zamierzone cele
•  zapoznanie z charakterystycznymi cechami budowy ptaka (wielkość, ubarwienie, 

długość piór itp.)
•  rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków ptaków
•  odgadywanie nazwy ptaka przy częściowo odsłoniętym obrazku
•  kreślenie wzorów literopodobnych
•  rozbudzanie zainteresowań środowiskiem przyrodniczym
•  wzmacnianie mięśni stopy
•  kształcenie prawidłowego wysklepienia stopy przy użyciu nietypowego przyboru

Temat dnia O gościach co nie przyszli na ucztę  
Zamierzone cele
•  wdrażanie do uważnego słuchania i oglądania teatrzyku 
•  doskonalenie umiejętności wypowiadania się w sposób ciągły, logicznie powiąza-

ny
•  podejmowanie prób odtwarzania własnymi słowami treści utworu
•  rozpoznawanie i nazywanie ptaków, jakie występują w teatrzyku
•  kształcenie umiejętności wskazywania charakterystycznych cech wyglądu ptaka 

(wielkość, ubarwienie, długość piór itp.)
•  wdrażanie do estetycznego wykonania pracy
•  wyzwalanie radości z uzyskanych efektów   

Temat dnia Odloty ptaków  
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wyglądem i nazwami ptaków odlatujących na zimę (wilga, kukułka, 

słowik, jaskółka, dudek, bocian)
•  zapoznanie z wybranymi właściwościami materiału: przyczepność, wykorzystanie  

w pracy
•  rozwijanie pomysłowości i inwencji twórczej
•  wdrażanie do utrzymania ładu i porządku na stoliku
•  utrwalanie znanych piosenek poprzez śpiew: cichy, umiarkowany, głośny
•  wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i za zespół
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Temat dnia Ptaki zimujące w Polsce 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wyglądem i nazwami ptaków nie odlatujących na zimę (gołębie, wró-

ble, sikorki, jemiołuszki, puszczyki, gawrony, szpaki)
•  rozwijanie twórczej wyobraźni, pomysłowości 
•  nabywanie umiejętności wyrażania wiedzy o świecie i własnych pomysłów poprzez 

ekspresję plastyczną
•  rozwijanie koordynacjo wzrokowo – ruchowej
•  budzenie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody
•  wzmacnianie mięśni stopy
•  kształcenie prawidłowego wysklepienia stopy przy użyciu nietypowego przyboru

Temat dnia Ptasie smakołyki  
Zamierzone cele
•  rozpoznawanie i nazywanie różnorodnych rodzajów pokarmu dla ptaków
•  zachęcanie do przygotowania, gromadzenia pokarmu dla ptaków
•  rozwijanie muzycznych predyspozycji: wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu
•  utrwalanie znajomości nazw instrumentów muzycznych
•  wdrażanie do szanowania i słuchania innych

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2 
•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 

zdarzyć; 4/3 
•  Dziecko wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, 

przedstawieniu, w teatrze, w kinie; 7/1 
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie 

uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1
•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-

kami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3

•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-
łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1

•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych 
porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać 
zimę. 12/3 

•  Dziecko rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów  
w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; 13/5

•  Dziecko potrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpo-
znać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;14/2

•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną 
do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami 
niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi; 14/3 
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•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-
odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9 Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje 
próby pisania; 14/9

•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10

Temat tygodnia
WIEM, CO JEM I DLATEGO JESTEM ZDROWY?
Temat dnia Dbam o zdrowie  
Zamierzone cele
•  kształcenie przekonania o konieczności dbania o zdrowie 
•  kształtowanie przekonania o potrzebie zdrowego odżywiania 
•  nabywanie umiejętności wypowiadania się w sposób ciągły, logicznie powiązany
•  kształtowanie koordynacji ruchowo – wzrokowej
•  wdrażanie do współpracy w grupie

Temat dnia Od ziarna do bochenka  
Zamierzone cele
•  zapoznanie z procesem wytworzenia chleba
•  rozwijanie spostrzegawczości
•  nabywanie umiejętności logicznego kojarzenia faktów
•  wzbudzanie pozytywnego stosunku do pracy: rolnika, młynarza, piekarza, sprze-

dawcy
•  zapoznanie z różnymi rodzajami pieczywa i stosowanie właściwego im nazewnictwa
•  kształcenie sprawności manualnej poprzez nadawanie odpowiedniego kształtu ma-

sie plastycznej (np. plastelina, ciastolina, glina, masa solna)

Temat dnia Rodzaje zbóż
Zamierzone cele
•  zachęcanie do rozpoznawania i nazywania różnych rodzajów nasion i zbóż
•  porównywanie wyglądu zbóż i nasion (ziarna)
•  utrwalanie nazw i rozróżnianie brzmienia instrumentów perkusyjnych
•  kształcenie poczucia rytmu
•  wdrażanie do rytmicznego grania na instrumentach perkusyjnych
•  zapoznanie z różnorodnością tworzyw i ich fakturą
•  nabywanie umiejętności łączenia różnych tworzyw za pomocą kleju

Temat dnia Piramida zdrowia 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,piramida zdrowia”
•  kształtowanie przekonania o potrzebie zdrowego odżywiania się 
•  kształcenie umiejętności klasyfikowania według określonych cech
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•  doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności w zakresie 0-6; po-
sługiwanie się określeniami: mniej/więcej

•  kształtowanie koordynacji wzrokowo - ruchowej
•  wdrażanie do współpracy w zespole 3-4 osobowym

Temat dnia Odżywiamy się zdrowo  
Zamierzone cele
•  kształtowanie przekonania o potrzebie zdrowego odżywiania się 
•  rozwijanie procesów poznawczych: myślenia, twórczej wyobraźni, spostrzegawczo-

ści
•  kształtowanie postaw estetycznych poprzez udział dziecka w procesie twórczym oraz 

zapoznanie z wybranym zasobem wiedzy o plastyce
•  wyrabianie umiejętności i nawyków w posługiwaniu się różnorodnymi środkami 

wyrazu plastycznego wzbogacanie słownictwa o pojęcia: dyrygent, batuta

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewi-

dywać skutki swoich zachowań; 1/3
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem ar-

tykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatyw-
nych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2
•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi  

o ważnych sprawach; 3/3
•  Dziecko w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrze-

bach i decyzjach. 3/4
•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 

zdarzyć; 4/3 
•  Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia 

i zdrowego trybu życia; 5/1
•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-

szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej. 5/4
•  Dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać 

pomoc, umie o nią poprosić; 6/1 
•  Dziecko zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 

6/3 
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie 

uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1
•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną 

do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami 
niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;14/3 

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-
odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6
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Temat tygodnia
JAK PRZEKAZUJEMY INFORMACJE
Temat dnia Droga listu
Zamierzone cele
•  zapoznanie z drogą listu od nadawcy do odbiorcy (adresata)
•  wzbogacanie słownictwa o wyrażenia związane z pocztą: m.in. przesyłki listowe, 

paczki, przekazy 
•  zapoznanie z pracą listonosza i innych pracowników poczty
•  budzenie szacunku do pracy listonosza i innych pracowników poczty
•  rozwijanie umiejętności konstruowania swobodnych wypowiedzi wielozdaniowych
•  doskonalenie umiejętności uważnego słuchania rówieśników i dorosłych
•  rozwijanie koordynacji ruchowo – wzrokowej
•  nabywanie umiejętności ćwiczenia z dwoma przyborami jednocześnie

Temat dnia Jak dawniej wędrował list
Zamierzone cele
•  zapoznanie z dawnymi sposobami przekazywania listów 
•  zapoznanie z pojęciem ,,dyliżans pocztowy”
•  wzbogacanie słownictwa o wyrażenia związane z listem: adres, adresat, nadawca, 

kod pocztowy
•  nabywanie i doskonalenie znajomości swojego adresu
•  wyrabianie śmiałości i wiary we własne możliwości poprzez odtwarzanie ról
•  zapoznanie z różnymi formami przekazu informacji
•  wzbogacanie słownictwa o wyrażenia związane z różnymi formami przekazu infor-

macji: komunikacja pozawerbalna (mimika, gesty), piktogramy, ulotki, fax, komu-
nikacja internetowa itp.

Temat dnia Kartka pocztowa
Zamierzone cele
•  oglądanie i segregowanie różnych kart pocztowych (świąteczne, widokówki, imieni-

nowe urodzinowe itp.)
•  zapoznanie z różnymi rodzajami kopert, znaczków, pocztówek oraz miejscem znacz-

ka, adresem nadawcy i adresem odbiorcy na kopercie
•  wdrażanie do określania wielkości poprzez przymiotniki ze stopniowaniem: mała 

– mniejsza – najmniejsza, duża – większa – największa
•  utrwalanie znajomości figur geometrycznych płaskich: kwadrat, prostokąt, trójkąt, koło
•  wdrażanie do starannego wykonania zadania
•  zapoznanie z podstawowymi krokami trojaka
•  kształcenie poczucia rytmu
•  rozwijanie wrażliwości na zmianę charakteru muzyki

Temat dnia Poczta
Zamierzone cele
•  zapoznanie z miejscem użyteczności publicznej – pocztą oraz z jej pracownikami
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•  budzenie szacunku do pracy listonosza i innych pracowników poczty
•  wdrażanie do właściwego zachowania się w miejscach publicznych (poczta, ulica)  

z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa
•  rozwijanie koordynacji ruchowo – wzrokowej
•  nabywanie umiejętności ćwiczenia z dwoma przyborami jednocześnie

Temat dnia Satelity
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,satelita” 
•  zapoznanie z wybranymi współczesnymi środkami przekazu informacji
•  kształcenie sprawności językowej poprzez prowadzenie dialogu
•  zachęcanie do podejmowania prób rozpoznawania podpisów pod obrazkami (glo-

balne czytanie)
•  rozwijanie zamiłowania do muzyki klasycznej
•  nabywanie umiejętności odtwarzania ruchem nastroju i dynamiki słuchanego utworu
•  odkrywanie możliwości twórczych w kontakcie z muzyką
•  kształcenie umiejętności wyrażania muzyki za pomocą ekspresji plastycznej

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1
•  Dziecko umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; 

wie, komu można podawać takie informacje; 1/5
•  Dziecko samodzielnie ubiera się i rozbiera; 2/3 
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem ar-

tykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatyw-
nych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 
zdarzyć. 4/3

•  Dziecko orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środ-
ków transportu; 6/2

•  Dziecko odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, 
gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską). 7/2

•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie 
uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1

•  Dziecko w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej; 8/4
•  Dziecko rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów  

w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; 13/5 
•  Dziecko rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne i po-

równuje ich wielkości. 13/8
•  Dziecko potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia 

typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od le-
wej strony kartki;14/1 
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•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-
odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 
14/8

•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9

•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10
•  Dziecko zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje 

się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka; 15/3

Temat tygodnia
KAPIE, KROPI, MŻY…
Temat dnia Jesienna pogoda
Zamierzone cele
•  poszerzanie zasobu słownika biernego i czynnego poprzez gromadzenie określeń 

wokół tematu ,,jesienna pogoda” 
•  zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią: deszcz, wiatr, 

mgła
•  nabywanie umiejętności posługiwania się symbolami oraz rozpoznawanie symboli 

pogody
•  zachęcanie do podejmowania prób określania stanu pogody
•  wyrabianie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała
•  kształtowanie koordynacji ruchowo – wzrokowej
•  wdrażanie do współpracy w grupie

Temat dnia Zabawy z wodą  
Zamierzone cele
•  nabywanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania podanych treści
•  poznawanie fizycznych i chemicznych właściwości wody poprzez zabawy badawcze 

z wodą i obserwacje: jak powstaje para wodna i w jakich warunkach się skrapla, co 
pływa, co tonie

•  zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody
•  wzbogacanie biernego i czynnego słownika 
•  nabywanie przekonania o roli wody, jako niezbędnego czynnika w procesie życia na 

Ziemi
•  wyzwalanie ekspresji plastycznej inspirowanej wierszem
•  poznawanie i tworzenie walorów barwy niebieskiej

Temat dnia Cały świat gra i śpiewa 
Zamierzone cele
•  słuchanie, rozpoznawanie i nazywanie wybranych dźwięków z przyrody i z otocze-

nia ( odgłosy naturalne, wydawane przez zwierzęta, deszcz, burzę itp., a także 
dźwięki wytwarzane sztucznie, celowo przez nauczycielkę, dzieci)
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•  rozwijanie sprawności manualnych poprzez twórczość artystyczną
•  wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji (np. poprzez wybór materia-

łów do pracy)
•  budzenie radości z samodzielnie wykonanego instrumentu muzycznego
•  kształcenie poczucia rytmu i umiejętności grania na wykonanym przez siebie instru-

mencie 
•  rozwijanie i usprawnianie percepcji i pamięci słuchowej 
•  rozwijanie i usprawnianie koordynacji słuchowo-ruchowej

Temat dnia Skąd się bierze deszcz?
Zamierzone cele
•  zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie i procesem powstawania deszczu
•  przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów z wodą (w miarę możliwości)
•  utrwalanie wiedzy o zjawiskach atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcie ,,pejzaż”
•  rozwijanie wyobraźni i fantazji dziecięcej
•  wyrabianie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała
•  kształtowanie koordynacji ruchowo – wzrokowej
•  wdrażanie do współpracy w 3-4 –osobowym zespole

Temat dnia Woda, to życie 
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze znaczeniem wody dla życia ludzi, roślin i zwierząt oraz wykorzysta-

niem wody w przemyśle
•  twórcze zabawy słowem i poszukiwanie odpowiedzi ,,Po co jest woda?”
•  doskonalenie umiejętności poprawnego wypowiadania się 
•  przezwyciężanie nieśmiałości podczas wypowiadania się na forum grupy
•  nabywanie umiejętności ruchu tanecznego ze wstążką
•  budzenie wiary we własne siły i próby oceny swoich możliwości
•  wyrabianie umiejętności sprawnego i estetycznego poruszania się bez potrącania 

innych 
•  kształtowanie umiejętności współdziałania w dużej grupie

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem ar-

tykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatyw-
nych metod komunikacji; 3/1 

•  Dziecko w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrze-
bach i decyzjach. 3/4

•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 
zdarzyć. 4/3 

•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3
•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-



Program wychowania przedszkolnego

132

kami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3

•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-
mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozy-
cji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszcze-
gólnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo 
wynikające z pogody(np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki  
w mroźną pogodę); 11/1

•  Dziecko wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że 
będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji na mia-
rę swoich możliwości; 11/2 

•  Dziecko zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku; 13/7
•  Dziecko rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz 

często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu; 14/5
•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-

odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6
•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-

nia; 14/9
•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10

Temat tygodnia
DBAMY O ZDROWIE
Temat dnia Aktywnie spędzamy czas
Zamierzone cele
•  wyrabianie przekonania o potrzebie aktywnego spędzania czasu i wpływie ruchu 

dla zdrowia
•  kształcenie umiejętności wypowiedzi wielozdaniowych w oparciu o treść wiersza  

i własne doświadczenia
•  podejmowanie prób określania głównej myśli utworu
•  nabywanie umiejętności odgrywania scenek parateatralnych
•  rozpoznawanie i nazywanie emocji
•  posługiwanie się pozawerbalnymi środkami wyrazu
•  kształcenie pozytywnej motywacji do zajęć ruchowych
•  wyrabianie i rozwijanie poczucia koleżeństwa  i umiejętności współdziałania w ze-

spole
•  wdrażanie do przestrzegania reguł obowiązujących w zabawie

Temat dnia Zdrowo się odżywiamy
Zamierzone cele
•  twórcze zabawy słowem i poszukiwanie odpowiedzi ,,Co to znaczy, „zdrowe odży-

wianie”?  
•  zachęcanie do jedzenia warzyw, owoców, sałatek i surówek
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•  rozumienie szkodliwości jedzenia słodyczy w nadmiarze oraz potraw nieświeżych 
•  nabywanie umiejętności prawidłowego posługiwania się widelcem 
•  doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 0-6 (i więcej)
•  zapoznanie z liczebnikiem głównym 7
•  wyrabianie przekonania o potrzebie codziennego spożywania owoców  i warzyw
•  wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i zasad bezpieczeństwa, podczas przy-

rządzania posiłków
•  zwrócenie uwagi na estetykę przygotowania i podania posiłku

Temat dnia Ubieramy się odpowiednio do pogody  
Zamierzone cele
•  wdrażanie do kompletowania ubrania stosownie do pogody, pory roku
•  zapoznanie ze sposobami ochrony przed deszczem, słońcem
•  kształcenie umiejętności rozróżniania stron: lewa/prawa i kompletowania np. ręka-

wiczek, kapci
•   zapoznanie ze sztuką abstrakcyjną poprzez wyszukiwanie i oglądanie obrazków 
•  wzbogacenie słownika o pojęcie ,,abstrakcja”
•  wdrażanie do właściwego planowania pracy plastycznej na płaszczyźnie kartki 
•  kształcenie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji co do wyboru ma-

teriałów plastycznych
•  rozwijanie twórczej wyobraźni 
•  doskonalenie sprawności manualnych
•  doskonalenie umiejętności rozróżniania tempa i dynamiki utworu muzycznego
•  kształcenie pamięci muzycznej i prawidłowego oddechu 
•  wdrażanie do przezwyciężania nieśmiałości i aktywnego uczestniczenia w zaba-

wach rytmicznych

Temat dnia Dbamy o higienę 
Zamierzone cele
•  kształtowanie pojęcia: higiena osobista
•  wdrażanie do dbania o czystość osobistą (mycie rąk, twarzy i zębów, wydmuchiwa-

nie nosa)
•  nabywanie przekonania o potrzebie codziennego mycia się i zmieniania bielizny 

osobistej 
•  wzbogacenie słownictwa o pojęcia związane z higieną i zdrowiem
•  rozumienie potrzeby ruchu i pobytu na powietrzu dla zachowania zdrowia
•  wdrażanie do prawidłowego oddychania i posługiwania się umiarkowanym głosem
•  przyswajanie nawyku zasłaniania ust podczas kichania
•  przełamywanie lęku przed lekarzem, pokonywanie oporu przed zażywaniem leków
•  poznawanie walorów języka literackiego i wdrażanie do poprawnego posługiwania 

się nim podczas wygłaszania wiersza
•  kształtowanie zamiłowania do czystości
•  wyrabianie nawyków higienicznych m.in. poprzez: prawidłowe mycie rąk, i twarzy, 

mycie zębów, korzystanie z toalety, dbanie o czystość w najbliższym otoczeniu
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•  kształcenie pozytywnej motywacji do zajęć ruchowych
•  wyrabianie i rozwijanie poczucia koleżeństwa i umiejętności współdziałania w ze-

spole
•  wdrażanie do przestrzegania reguł obowiązujących w zabawie

Temat dnia Dbamy o porządek 
Zamierzone cele
•  wyrabianie nawyków higienicznych m.in. poprzez dbanie o porządek i czystość  

w najbliższym otoczeniu
•  doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego
•  kształcenie czynnej postawy wobec własnego zdrowia i zdrowia innych
•  poznanie znaczenia przysłów w życiu człowieka 
•  nabywanie umiejętności klasyfikowania i uogólniania 
•  porządkowanie przedmiotów ze zwróceniem uwagi na ich przeznaczenie, na walo-

ry estetyczne, dekoracyjne
•  rozwijanie umiejętności dobierania barw
•  zachęcanie do twórczej ekspresji plastycznej

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współ-

działać w zabawach i w sytuacjach 1/2
•  Dziecko właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu  

i sprząta po sobie; 2/2
•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 

typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;4/2
•  Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia 

i zdrowego trybu życia; 5/1
•  Dziecko dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. 

wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne; 5/2
•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-

szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej. 5/4
•  Dziecko wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków che-

micznych (np. środków czystości); 6/4 
•  Dziecko odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, 

gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską). 7/2
•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwię-

ku) i wyraża je ruchem; 8/2
•  Dziecko liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1  
•  Dziecko rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów  

w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; 13/5
•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-

odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6
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Temat tygodnia
OPIEKUJEMY SIĘ ZWIERZĘTAMI
Temat dnia Zwierzęta domowe
Zamierzone cele
•  kształtowanie pojęcia ,,zwierzęta domowe”
•  zapoznanie z wybranymi zwierzętami hodowanymi w domu, w przedszkolu (np.: 

pies, kot, rybki, papuga, chomik, żółw itp.)
•  poznanie roli zwierząt domowych w życiu człowieka
•  nabywanie odpowiedzialnego, opiekuńczego stosunku do zwierząt domowych 
•  wdrażanie do uważnego słuchania innych i wypowiadania się na określony temat
•  rozwijanie koordynacji ruchowo – wzrokowej
•  nabywanie zaufania do siebie i innych oraz wdrażanie dowspółpracy z osobą współ-

ćwiczącą  

Temat dnia Moje zwierzątko
Zamierzone cele
•  nabywanie umiejętności spontanicznego, wyraźnego, poprawnego gramatycznie 

wypowiadania się na temat własnych zwierząt (które dziecko posiada lub chciałoby 
mieć)

•  aktywizowanie wyobraźni i myślenia twórczego  
•  przezwyciężanie nieśmiałości podczas wypowiedzi na forum grupy
•  wdrażanie do zgodnej pracy zespołowej oraz dbałości o porządek w miejscu pracy
•  zapoznanie z teatrem cieni, jako formą przedstawienia treści utworu literackiego 
•  zapoznanie ze sposobem wykonania rekwizytów do teatru cieni 
•  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wycinania nożyczkami 
•  wyrabianie śmiałości, pewności siebie, wiary we własne możliwości
•  wdrażanie do właściwego zachowania się podczas przedstawienia 
•  wdrażanie do szanowania wytworów pracy kolegów 

Temat dnia Pies – przyjaciel człowieka 
Zamierzone cele
•  wykazanie roli psa w życiu człowieka
•  swobodne wypowiedzi na temat psów podczas oglądania obrazków przedstawiają-

cych różne rasy psów
•  ćwiczenie narządów artykulacyjnych poprzez naśladowanie głosu psa
•  poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w kontakcie z nieznanym zwierzę-

ciem (psem)
•  zapoznanie z pojęciami: rzeźbiarz, rzeźba, płaskorzeźba
•  rozwijanie wrażliwości na piękno sztuki
•  usprawnianie palców i nadgarstków podczas lepienia
•  utrwalanie znajomości nazw instrumentów perkusyjnych
•  rozwijanie percepcji słuchowej poprzez doskonalenie umiejętności rozpoznawania 

dźwięków cichych, umiarkowanych, głośnych
•  kształcenie umiejętności gry na wybranym instrumencie perkusyjnym
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Temat dnia Akwarium
Zamierzone cele
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: akwarium, rzeka, jezioro, morze
•  obserwacja ryb w akwarium i udział w opiece nad rybami (np. karmienie)
•  oglądanie obrazków przedstawiających ryby morskie, głębinowe i porównywanie 

ich wielkości, wyglądu, barw 
•  zachęcanie do samodzielnego wybierania materiałów
•  doskonalenie umiejętności bezpiecznego wycinania nożyczkami
•  zapoznanie z różnymi materiałami i sposobami łączenia elementów
•  rozpoznawanie dotykiem różnych faktur (gładka, szorstka, wypukła, falista, śliska, 

miękka itp.)
•  wdrażanie do przestrzegania kolejności etapów pracy
•  rozwijanie koordynacji ruchowo – wzrokowej
•  nabywanie zaufania do siebie i innych oraz wdrażanie dowspółpracy z osobą współ-

ćwiczącą  

Temat dnia Kot – nasz przyjaciel
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,rasa” i różnymi rasami kotów 
•  poznanie sposobu życia i odżywiania kota domowego 
•  zwrócenie uwagi na zmysły kota i ich związek z trybem życia (cechy przystosowaw-

cze)
•  poznawanie walorów języka literackiego
•  wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem literackim i pozawerbalnymi 

środkami wyrazu podczas wygłaszania wiersza 
•  zapoznanie z dzwonkami i próby gry na dzwonkach
•  nabywanie umiejętności rozróżniania pojęć: wiersz, piosenka, melodia
•  zachęcanie do tworzenia muzyki z wykorzystaniem instrumentu muzycznego
•  kształcenie słuchu muzycznego i poczucia rytmu

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1 
•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;3/2 
•  Dziecko zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 6/3
•  Dziecko odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, 

gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).7/2
•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-

kami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3

•  Dziecko wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architek-
turą zieleni i architekturą wnętrz). 9/3

•  Dziecko wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, 
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);12/2  
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•  Dzieckopotrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać 
i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; 14/2

•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną 
do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami 
niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi; 14/3

•  Dziecko słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. 
opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, 
m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komuni-
kacji; interesuje się książkami; 14/4 

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-
odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

Temat tygodnia
TUTAJ ROSŁY PAPROCIE
Temat dnia Praca górnika  
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pracą górnika i dostrzeganie jej użyteczności
•  budzenie szacunku do pracy górnika 
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: kopalnia węgla, kopalnia soli, kopalnia żwiru, 

kopalnia złota   (inne rodzaje, według zainteresowań dzieci)
•  rozpoznawanie węgla wśród innych skał
•  zapoznanie z pojęciem ,,bryła”
•  rozbudzanie zainteresowania bryłami poprzez wyszukiwanie ich w najbliższym oto-

czeniu oraz tworzenie form przestrzennych (np. z makulatury gazetowej)
•  zapoznanie z różnymi rodzajami orkiestr: dęta, smyczkowa, symfoniczna
•  rozpoznawanie i nazywanie wybranych instrumentów dętych i smyczkowych
•  rozwijanie zamiłowań muzycznych doskonalenie koordynacji ruchowo – wzroko-

wej
•  wdrażanie do współpracy z osobą współćwiczącą

Temat dnia Barbórka
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,Barbórka” i rozumienie pojęcia jako nazwy imienia i świę-

ta górników
•  nabywanie umiejętności porównywania długości i szerokości poprzez wycinanie 

wstążek dla Barbórki
•  posługiwanie się liczebnikami porządkowymi i porządkowymi 0-7 
•  zapoznanie z liczebnikiem głównym 8 
•  wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez stosowanie techniki rysowania wę-

glem
•  rozwijanie wyobraźni
•  wdrażanie do zachowania czystości wokół siebie i porządkowania miejsca pracy
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Temat dnia W krainie dinozaurów
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wybranymi nazwami dinozaurów 
•  kształcenie wypowiedzi poprawnej pod względem fleksyjnym i gramatycznym
•  zapoznanie z historią o powstaniu węgla (np. „O czym szeptały iskierki”)
•  kształcenie myślenia przyczynowo – skutkowego
•  rozwijanie motoryki małej poprzez wydzierankę
•  rozwijanie wyobraźni plastycznej podczas tworzenia kolażu
•  zapoznanie z różnymi rodzajami orkiestr: dęta, smyczkowa, symfoniczna
•  rozpoznawanie i nazywanie wybranych instrumentów dętych i smyczkowych
•  rozwijanie zamiłowań muzycznych

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko utrzymuje porządek w swoim otoczeniu. 2/5 
•  Dziecko przewiduje, na miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności mani-

pulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych 
zmianach); 4/1

•  Dziecko wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, 
przedstawieniu, w teatrze,w kinie; 7/1 

•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-
kami aktywności muzycznej – instrumentalnej(z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3

•  Dziecko ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami po-
rządkowymi; 13/3

•  Dziecko wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: kroka-
mi, stopa za stopą; 13/6

Temat tygodnia
KOCHAMY MIKOŁAJA
Temat dnia Przygotowujemy się do spotkania z Mikołajem 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z historią o Mikołaju i uwrażliwienie na potrzeby innych : aby dobro 

otrzymać, trzeba dobro dać
•  rozwijanie pomysłowości i swobody wypowiedzi poprzez słowną zabawę twórczą 

(np. zawołanie na powitanie Mikołaja)
•  kształcenie umiejętności rytmicznego wypowiadania tekstu 
•  zapoznanie ze słowami i melodią piosenki o Mikołaju
•  rozwijanie poczucia słuchu muzycznego

Temat dnia Spotkanie z Mikołajem 
Zamierzone cele
•  wyzwalanie radości ze spotkania z Mikołajem i wspólnych zabaw 
•  wyrabianie określonej reakcji na hasło podczas zabaw muzyczno-ruchowych 
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•  doskonalenie umiejętności komunikowania się z dorosłymi (z Mikołajem)
•  wprowadzenie w świąteczny nastrój związany z „Mikołajkami”
•  rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólne wykonywanie 

zadań plastycznych, wspólne zabawy taneczne
•  wdrażanie do kulturalnego zachowania się, używania form grzecznościowych

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1 
•  Dziecko wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, 

które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także że nie należy wyszydzać  
i szykanować innych; 1/4

•  Dziecko rozumie potrzebę poszanowania odmienności i autonomii drugiego człowie-
ka. 1/6

•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-
kami aktywności muzycznej – instrumentalnej(z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3
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Temat tygodnia
PRĄD ELEKTRYCZNY
Temat dnia Urządzenia elektryczne w naszym domu
Zamierzone cele
•  poznanie działania i zastosowania wybranych urządzeń pobierających prąd (grzał-

ka i filtr w akwarium, komputer, telefon, radiomagnetofon, odtwarzacz CD, laptop, 
odkurzacz, telewizor, projektor, robot kuchenny, blender, suszarka do włosów, mły-
nek itp.)

•  porównywanie wybranych urządzeń pobierających prąd z ich odpowiednikami ręcz-
nymi (np. mikser – ubijaczka, młynek-moździerz)

•  wdrażanie do uważnego słuchania nauczycielki i wypowiedzi kolegów
•  uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu korzystania przez dzieci z urzą-

dzeń elektrycznych, podłączonych do sieci oraz włączania i wyłączania z sieci 
•  rozwijanie myślenia i przewidywanie zdarzenia i jego następstwa
•  zapoznanie z numerami alarmowymi
•  kształtowanie szybkości poprzez sprawne reagowanie na sygnał 
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

Temat dnia Gdzie powstaje prąd?
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wybranymi źródłami pozyskiwania energii: odnawialne: elektrownie 

wodne, elektrownie wiatrowe, elektrownie geotermalne, fotoogniwa i elektrownie 
słoneczne; nieodnawialne: elektrownie cieplne

•  wdrażanie do uważnego słuchania nauczycielki i wypowiedzi kolegów
•  uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu korzystania przez dzieci z urzą-

dzeń elektrycznych, podłączonych do sieci oraz włączania i wyłączania z sieci
•  rozumienie potrzeby oszczędzania energii elektrycznej i poznanie sposobów jej 

oszczędzania
•  zachęcanie do oszczędzania energii elektrycznej
•  zapoznanie ze znakiem ,,Uwaga, prąd”
•  utrwalanie znajomości numerów alarmowych
•  zapoznanie z malarstwem Picassa
•  kształtowanie  pojęcia ,,abstrakcja”
•  uwrażliwienie na działanie kształtu i barwy podczas malowania na dużych płaszczy-

znach 
•  rozwijanie wyobraźni i fantazji  
                                                                                                             
Temat dnia Urządzenia i zabawki na baterie
Zamierzone cele
•  zapoznanie z urządzeniami, produktami działających na baterie (np. zabawki, od-

kurzacz, telefon komórkowy, latarka, gadżety ułatwiające życie)

8. TREŚCI PROGRAMOWE
ZIMA 5-LATKI
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•  posługiwanie się zabawkami na baterie elektryczne 
•  zwrócenie uwagi na wyrzucanie zużytych baterii do specjalnych pojemników
•  zapoznanie ze sposobem wykonania latarki jako formy przestrzennej o określonym 

kształcie
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: obwód zamknięty, obwód otwarty 
•  wdrażanie do utrzymania porządku w sali
•  zaznajomienie z muzyką klasyczną i wdrażanie do aktywnego słuchania
•  rozwijanie wrażliwości słuchowej podczas słuchania muzyki i tworzenia akompania-

mentu z wykorzystaniem instrumentów muzycznych (np. bębenek, grzechotka, ko-
łatka, tamburyno, trójkąt)

Temat dnia Porządek w domu i w przedszkolu 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z nazwami i przeznaczeniem przyborów i sprzętem ułatwiającym utrzy-

manie porządku i czystości w domu i w przedszkolu
•  zachęcanie do pomocy w domowych pracach porządkowych typu: porządkowanie 

zabawek, książek, ubrań, wycieranie kurzu itp. 
•  kształcenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-7 (i więcej) 
•  zapoznanie z  liczebnikiem głównym 8
•  wdrażanie do pełnienia dyżurów przy posiłkach, w łazience, w wybranych kącikach 

tematycznych (np. porządkowanie kredek, układanie książek, porządkowanie kloc-
ków, porządkowanie kącika zabawek, pilnowanie porządku w łazience)

•  uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu korzystania przez dzieci z urzą-
dzeń elektrycznych, podłączonych do sieci oraz włączania i wyłączania z sieci

•  kształcenie umiejętności rozpoznawania figur prostokątnych spośród figur wielu 
kształtów 

•  tworzenie rytmów z figur geometrycznych
•  odwzorowywanie kształtu poznanych figur geometrycznych
•  kształcenie umiejętności rysowania po śladzie
•  układania kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru oraz we-

dług własnych pomysłów
•  kształtowanie szybkości poprzez sprawne reagowanie na sygnał i ustawianie się  

w kole, w rzędzie, w szeregu
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

Temat dnia Telewizor, komputer, telefon
Zamierzone cele
•  zapoznanie z rolą telewizji, komputera, odtwarzacza CD, smartfona itp. we współ-

czesnym świecie
•  uświadamianie potrzeby rozsądnego i bezpiecznego korzystania z urządzeń tech-

nicznych (np. telewizor, komputer) pod kontrolą osób dorosłych
•  obsługiwanie wybranych urządzeń poprzez włączanie i wyłączanie przyciskiem (np. 

odtwarzacz CD)
•  poznawanie i rozumienie określeń czasu w odniesieniu do konkretnych czynności: 
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długo-dłużej, krótko-krócej, potem-przedtem
•  kształcenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi 0-8 oraz stosowa-

nie pojęć: mniej, więcej, o1 więcej, o 1 mniej
•  nabywanie umiejętności zdrowej rywalizacji
•  nabywanie umiejętności uogólniania i wnioskowania
•  rozwijanie umiejętności logicznego kojarzenia faktów 
•  kształcenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu, tempa i pamięci muzycznej

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewi-

dywać skutki swoich zachowań; 1/3
•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 

zdarzyć; 4/3
•  Dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać 

pomoc, umie o nią poprosić; 6/1
•  Dziecko w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej; 8/4
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-

mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozy-
cji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-
łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić") i odczuwa ra-
dość z wykonanej pracy; 10/1

•  Dziecko właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania; 10/2 
•  Dziecko interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie 

domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzy-
staniu z nich. 10/3

•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1 

Temat tygodnia
ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ
Temat dnia Świąteczne kartki 
Zamierzone cele
•  kształtowanie pojęcia ,,kartka świąteczna” 
•  rozwijanie myślenia, mowy, pomysłowości podczas układania świątecznych życzeń
•  nabywanie umiejętności segregowania kartek pocztowych według jednej cechy 

(przeznaczenie)
•  rozwijanie spostrzegawczości podczas wyszukiwania motywów związanych ze świę-

tami Bożego Narodzenia
•  wdrażanie do samodzielnego wybierania elementów dekoracyjnych potrzebnych do 

wykonania kartki świątecznej 
•  nabywanie umiejętności planowania kompozycji na płaszczyźnie kartki
•  rozbudzanie kreatywności, twórczej wyobraźni
•  wdrażanie do porządkowania miejsca pracy
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•  zapoznanie z treścią wiersza i uwrażliwienie na piękno literackiego języka 
•  utrwalanie nazw dni tygodnia
•  wzbogacanie słownictwa (ubieliła, borek, tarnina, tarki)
•  kształtowanie równowagi i umiejętności panowania nad własnym ciałem
•  rozwijanie cech motoryki: zwinności i szybkości
•  doskonalenie orientacji w przestrzeni

Temat dnia Ozdoby choinkowe
Zamierzone cele
•  rozumienie zakresu pojęcia ,,ozdoby choinkowe” (bombki, łańcuchy itp.)
•  uczestniczenie w przygotowaniach do świąt poprzez wykonanie prostych ozdób cho-

inkowych (np. łańcuchy, pawie oczka) 
•  zachęcanie do samodzielnego podejmowania decyzji (wybór ozdoby, którą dziecko 

chce wykonać, wybór elementów do wykonania ozdoby)
•  nabywanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej
•  rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez dokładne cięcie po linii 
•  rozwijanie twórczej wyobraźni, inicjatywy i pomysłowości oraz umiejętności wyraża-

nia ich w dostępnych formach ekspresji
•  wdrażanie do estetycznego wykonania pracy
•  wdrażanie do zachowania ładu i porządku wokół siebie
•  rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez analizę i syntezę słuchową wyrazów
•  porównywanie długości (np. wykonanych łańcuchów na choinkę) poprzez mierzenie 

krokiem, stopą oraz tzw. „wspólną miarą” (kredką, wstążką, klockiem itp.)
•  rozwijanie logicznego myślenia
•  wdrażanie do pokonywania trudności o charakterze umysłowym

Temat dnia Choinka
Zamierzone cele
•  rozróżnianie pojęć: świerk – choinka (np. podczas ubierania drzewka)
•  rozpoznawanie i nazywanie drzew iglastych
•  zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi poprzez słuchanie i naukę wiersza 
•  wdrażanie do wyrazistego wygłaszania wiersza
•  wdrażanie do prawidłowego stosowania pojęć określających położenie przedmiotu 

w przestrzeni: wyżej, niżej oraz przyimków: na, pod, za, obok, w lewo, w prawo, 
wyżej, niżej  (np. podczas ubierania drzewka)

•  kształtowanie równowagi i umiejętności panowania nad własnym ciałem
•  rozwijanie cech motoryki: zwinności i szybkości
•  doskonalenie orientacji w przestrzeni i niepotrącanie innych
•  sprawne wykonywanie poleceń i przestrzeganie przyjętych reguł (np. reagowanie na 

sygnał dźwiękowy

Temat dnia Czas na kolędę
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,kolęda”
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•  przybliżenie i kultywowanie tradycji związanych ze świętem Bożego Narodzenia  
w swoim regionie

•  kształcenie uwagi i poczucia słuchu podczas słuchania kolęd
•  rozróżnianie dźwięków o różnym natężeniu (cicho – głośno, ciszej – głośniej)
•  rozumienie wpływu hałasu, krzyku na samopoczucie, na zdrowie
•  wyzwalanie radości podczas wspólnego śpiewania kolęd
•  kultywowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem 
•  integrowanie rodziny z przedszkolem (zajęcia wspólne z rodzicami)
•  pełnienie przed dzieci roli gospodarzy
•  wspólne przeżywanie nastroju oczekiwania na święta

Temat dnia Przy wigilijnym stole  
Zamierzone cele
•  obserwacja przygotowań do Bożego Narodzenia w najbliższym otoczeniu (w domu, 

w przedszkolu, dekoracje uliczne)
•  kształcenie mowy poprzez wyraźne, zrozumiałe dla innych wypowiadanie się  

w oparciu o obrazek i własne doświadczenia, obserwacje
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: wigilia, opłatek, kalendarz, wigilijne potrawy 
•  rozwijanie słuchu fonematycznego (wybrzmiewanie głosek w nagłosie, śródgłosie  

i wygłosie w prostych wyrazach)
•  odkrywanie uczucia radości z możliwości obdarowywania najbliższychupominkami
•  wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiedzi na podany temat
•  przestrzeganie prawa do bycia wysłuchanym i wdrażanie do słuchania innych 
•  utrwalanie znajomości tradycji związanych ze świętem Bożego Narodzenia 
•  kształcenie sprawności językowej poprzez wdrażanie do wypowiedzi poprawnej pod 

względem gramatycznym, fleksyjnym, składniowym
•  podtrzymywanie tradycji i zwyczajów świątecznych
•  wdrażanie do kulturalnego zachowania się i stosowania form grzecznościowych

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem ar-

tykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatyw-
nych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 
typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;4/2

•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3 
•  Dziecko wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, 

przedstawieniu, w teatrze, w kinie; 7/1
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznychi przy użyciu elemen-

tarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji  
i form konstrukcyjnych; 9/1 

•  Dziecko przejawia, na miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytka-
mi i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; 9/2
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•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1 
•  Dziecko wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: kroka-

mi, stopa za stopą; 13/6
•  Dziecko zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku; 

13/7
•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-

odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6 

Temat tygodnia
ZWIERZĘTA ZIMĄ
Temat dnia Leśniczy pomaga zwierzętom  
Zamierzone cele
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: leśniczy, paśnik
•  rozwijanie umiejętności konstruowania wypowiedzi wielozdaniowych 
•  układanie konstrukcji zdania np. z klocków, szyszek (zdanie składa się z 4 wyrazów, 

więc będą 4 klocki)
•  przeliczanie wyrazów w zdaniu
•  nabywanie umiejętności prawidłowego kojarzenia nazwy zwierzęcia z rodzajem 

pokarmu spożywanego przez nie
•  kształtowanie prawidłowego wysklepienia stopy
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
•  kształtowanie umiejętności korzystania z nietypowego przyboru w trakcie ćwiczeń

Temat dnia Zima w lesie 
Zamierzone cele
•  wyszukiwanie w zbiorze obrazków tych, które przedstawiają las w zimie
•  rozwijanie spostrzegawczości, myślenia i mowy podczas wypowiadania się na temat 

wykonanej pracy plastycznej
•  malowanie farbą plakatową (lub inną) i posłużenie się pędzlem oraz przyborami 

nietypowymi (np. patyczek, gąbka)
•  rozwijanie wrażliwości na barwę i plamę
•  wzbogacanie doświadczeń plastycznych 
•  wdrażanie do samodzielnego  porządkowania miejsca pracy
•  zapoznanie ze słowami i melodią piosenki
•  wydłużanie czasu koncentracji uwagi
•  rozwijanie poczucia słuchu i pamięci muzycznej
•  budzenie zamiłowania do śpiewu

Temat dnia Ptaki zimą
Zamierzone cele
•  obserwacja ptaków w karmniku, podczas spaceru w pobliżu przedszkola 
•  rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni i mowy podczas układania tekstu/opo-

wiadania o ptakach 
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•  kształcenie umiejętności liczenia w zakresie 0-8 (i więcej)
•  wdrażanie do prawidłowego stosowania liczebników porządkowych 0-8
•  rozwijanie umiejętności porównywania liczebności dwóch zbiorów równo- i różno-

licznych
•  wdrażanie do samodzielnego wykonywania zadań
•  zapoznanie z kształtem: owal 
•  rozwijanie umiejętności wyszukiwania wskazanej figury spośród wielu 
•  wdrażanie do estetycznego wykonania pracy
•  tworzenie sytuacji rozwijających różne formy ekspresji (origami z kółek)

Temat dnia Choinka dla zwierząt 
Zamierzone cele
•  porządkowanie wiedzy o potrzebie dokarmiania zwierząt w okresie zimy
•  rozwijanie słuchu fonematycznego (wybrzmiewanie głosek, analiza sylabowa i okre-

ślanie ilości sylab np. klaskaniem, tupaniem, przysiadem itp.)
•  wycieczka/spacer do lasu (w miarę możliwości)
•  wdrażanie do systematycznego dokarmiania ptaków
•  kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt
•  doskonalenie umiejętności posługiwania się prostymi narzędziami i wykorzystaniem 

tzw. nieużytków w pracy plastycznej
•  kształtowanie prawidłowego wysklepienia stopy
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
•  kształtowanie umiejętności korzystania z nietypowego przyboru w trakcie ćwiczeń

Temat dnia Dokarmiamy ptaki 
Zamierzone cele
•  obserwacja ptaków w karmniku, podczas spaceru w pobliżu przedszkola 
•  wdrażanie do systematycznego dokarmiania ptaków
•  rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni i mowy podczas układania tekstu/opo-

wiadania o ptakach 
•  kształcenie poprawności wypowiedzi na określony temat
•  zachęcanie do pojedynczego wypowiadania się i słuchania innych
•  kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt
•  zapoznanie ze sposobem odtwarzania rytmu piosenki z zaznaczeniem dźwięku ci-

cho/głośno
•  kształcenie poczucia rytmu oraz rozwijanie umiejętności koncentracji i opanowania
•  wzbogacanie przeżyć i wyobraźni

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi  

o ważnych sprawach; 3/3
•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3 
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie 

uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;8/1
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•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwię-
ku) i wyraża je ruchem; 8/2

•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznychi przy użyciu elemen-
tarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa)w postaci prostych kompozycji  
i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania; 10/2 
•  Dziecko nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 

przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12/1 
•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych 

porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać 
zimę; 12/3

•  Dziecko porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne  
i nierównoliczne; 13/3 

•  Dzieckorozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne i po-
równuje ich wielkości.13/8

•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną 
do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami 
niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi; 14/3

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-
odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

Temat tygodnia
KARNAWAŁ
Temat dnia Bale  karnawałowe dawniej i dziś 
Zamierzone cele
•  przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych z karnawałem
•  oglądanie obrazków/prezentacji/ filmu na temat dawnych i współczesnych bali (np. 

karnawał  w Rio de Janeiro w Brazylii, w Wenecji)
•  zapoznanie z pojęciami: karnawał, maska wenecka 
•  nabywanie umiejętności tworzenia barw pochodnych poprzez mieszanie barw
•  utrwalanie pojęć: abstrakcja, barwy ciepłe, barwy zimne
•  wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez posługiwanie się nietypowym na-

rzędziem malarskim
•  kształcenie inwencji twórczej, wyzwalanie fantazji i radości z procesu twórczego
•  kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji na tempo w muzyce
•  rozwijanie poczucia słuchu muzycznego i wyobraźni 
•  sprawne  reagowanie na tempo 
•  wytwarzanie radosnego nastroju  

Temat dnia Na balu karnawałowym
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze zwyczajem przebierania się na bal karnawałowy  
•  zapoznanie z pojęciami cechy pozytywne, cechy negatywne



Program wychowania przedszkolnego

148

•  uwrażliwienie na wartości: pracowitość, dobroć, pomoc
•  rozwijanie uwagi i wdrażanie do uważnego słuchania tekstu 
•  rozwijanie myślenia i nabywanie umiejętności logicznego wiązania faktów
•  zgadywanie zagadek ,,Za kogo przebrały się dzieci?”
•  zapoznanie ze sposobem wykonania postaci posługując się różnymi fakturami ma-

teriałów tekstylnych
•  kształcenie wyobraźni podczas dobierania odpowiedniego materiału
•  wyzwalanie zadowolenia z wykonanej pracy
•  wdrażanie do estetycznego wykonania pracy, wyrabianie nawyku doprowadzania 

pracy do końca

Temat dnia Księżniczki i czarodzieje
Zamierzone cele
•  kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z podanym tematem w inspi-

racji serią obrazków „Księżniczki i czarodzieje”
•  rozwijanie procesów poznawczych: uwagi, pamięci, myślenia
•  zachęcanie do pojedynczego wypowiadania się i słuchania innych
•  wdrażanie do starannego kolorowania małych płaszczyzn 
•  wzmacnianie mięśni ramion i tułowia poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe
•  kształtowanie umiejętności korzystania z nietypowego przyboru w trakcie ćwiczeń

Temat dnia Maski karnawałowe 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciami: maska karnawałowa, maska wenecka 
•  rozwijanie spostrzegawczości i uwagi podczas oglądania masek 
•  nabywanie umiejętności posługiwania się szablonem i wykonanie pracy zgodnie ze 

wskazówkami nauczyciela
•  rozwijanie pomysłowości podczas wykonywania maski
•  przestrzeganie zasady bezpiecznego posługiwania się nożyczkami podczas dokład-

nego cięcia po linii
•  budzenie zadowolenia z samodzielnie wykonanej maski
•  wzmacnianie mięśni ramion i tułowia poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe
•  kształtowanie umiejętności korzystania z nietypowego przyboru w trakcie ćwiczeń

Temat dnia Bal w przedszkolu 
Zamierzone cele
•  integrowanie dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych podczas przedszkolnego 

balu
•  dostarczanie radości z wcielania się w role różnych postaci
•  rozwijanie wrażliwości na wartości muzyczne i wyrażanie muzyki  
•  ruchem, gestami i mimiką twarzy    
•  reagowanie ruchem na charakter muzyki, jej dynamikę , rytm i tempo
•  wdrażanie do właściwego zachowania się na uroczystościach przedszkolnych       
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Treści z podstawy programowej
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współ-

działać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 1/2 
•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2 
•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-

szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej; 5/4
•  Dziecko wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, 

przedstawieniu, w teatrze, w kinie; 7/1 
•  Dziecko odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, 

gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską). 7/2
•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwię-

ku) i wyraża je ruchem; 8/2 
•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-

kami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3

•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-
mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozy-
cji i form konstrukcyjnych; 9/1  

•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1 
•  Dziecko słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. 

opowiadań, baśnii rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, 
m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komuni-
kacji; interesuje się książkami; 14/4

•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pi-
sania; 14/9

Temat tygodnia
MOJA RODZINA
Temat dnia Moja rodzina
Zamierzone cele
•  ugruntowanie pojęcia ,,rodzina” i wdrażanie do prawidłowego określania członków 

bliższej i dalszej rodziny
•  zapoznanie z pojęciem ,,drzewo genealogiczne” i umiejscowieniem na nim dziecka, 

rodziców i dziadków
•  wypowiadanie się na temat osób bliskich, mieszkających w jednym domu
•  nabywanie poczucia przynależności do rodziny
•  dostrzeganie potrzeb członków rodziny i rozumienie potrzeby pomocy, pocieszenia
•  zachęcanie do pomocy w drobnych pracach domowych (np. podczas nakrywania 

do stołu, porządkowanie zabawek, wytarcie kurzu itp.)
•  rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania
•  wdrażanie do właściwego używania określeń: daleko – blisko, po prawej – po lewej, 

pomiędzy, podczas wypowiedzi na temat ilustracji
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•  kształtowanie gibkości, koordynacji ruchowej i świadomości własnego ciała
•  wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela  

Temat dnia Co odmierza czas 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z zawodem zegarmistrza i różnymi sposobami mierzenia czasu dawniej 

i dziś (np. zegar piaskowy tj. klepsydra, zegar słoneczny, zegar mechaniczny, zegar 
elektroniczny) 

•  wskazywanie miejsc, gdzie znajdują się zegary (na wieży, na dworcu, w domu, na 
ręce, w telefonie itp.)

•  rozpoznawanie i naśladowanie dźwięków wydawanych przez różne zegary ( budzik, 
zegar z kukułką, zegar z pozytywką, zegar na wieży itp.)

•  usprawnianie aparatu mowy poprzez ćwiczenia na zgłoskach: tik - tak i bim – bam, 
bim - bom

•  wystukiwanie na instrumentach muzycznych cicho: tik - tak i głośno bim – bam, bim 
- bom

•  uświadomienie upływu czasu w oparciu o obserwację klepsydry 
•  przyswajanie określeń czasu związanych z porami dnia i porami roku, następstwem 

dni tygodnia i miesięcy w odniesieniu do czynności w ciągu dnia, tygodnia i zmia-
nami w przyrodzie

•  poznanie roli kalendarza w życiu człowieka (np. korzystanie z kalendarza z wyrywa-
nymi kartkami) 

•  zapoznanie ze sposobem wykonania zegara oraz rolą małej i wielkiej wskazówki
•  nabywanie umiejętności odczytywania na zegarze pełnych godzin 
•  wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas pracy

Temat dnia Moja babcia i mój dziadek
Zamierzone cele
•  kształtowanie umiejętności swobodnej wypowiedzi na forum grupy na temat babci 

i dziadka (np. „Kocham babcię/dziadka, bo…”)
•  zapoznanie ze sposobem wykonania upominku/niespodzianki dla babci i dziadka 
•  wyzwalanie radości podczas przygotowywania upominku
•  wzmacnianie więzi emocjonalnej z dziadkami
•  wdrażanie do samodzielnego doboru materiałów i organizowania miejsca pracy 

(wybór kartek, dwóch kolorów farb do malowania obrotowego)
•  tworzenie i nazywanie barw pochodnych
•  tworzenie kolażu, poprzez łączenie włóczki, tkaniny, papieru o zróżnicowanej faktu-

rze
•  zapoznanie ze słowami i układem tanecznym tańca ludowego (np. ,,Grozik”)
•  rozwijanie inwencji twórczej podczas prób samodzielnego układania kroków do 

tańca
•  rozwijanie koordynacji ruchowo – wzrokowej
•  wyrabianie aktywności i motywacji wewnętrznej
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Temat dnia Czerwony Kapturek 
Zamierzone cele
•  wdrażanie do słuchania rodziców i zwrócenie uwagi, że nie należy rozmawiać  

z nieznajomymi (np. w oparciu o bajkę ,,Czerwony Kapturek”, ,,Wilk i siedem koź-
lątek” czy „O koguciku złotym grzebyku” – książka tradycyjna/ audiobook/ film)

•  doskonalenie umiejętności wypowiadania się w sposób ciągły i logicznie powiązany
•  wdrażanie do słuchania rodziców i zwrócenie uwagi, że nie należy rozmawiać  

z nieznajomymi
•  znajomość własnego adresu zamieszkania (nazwa miejscowości, nazwa ulicy, nu-

mer domu, numer mieszkania) 
•  kształtowanie przekonania, iż adresu zamieszkania nie należy podawać nieznajo-

mym i nie wpuszczać nikogo do domu/mieszkania bez wiedzy rodziców 
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: autor, pisarz, poeta, ilustrator
•  rozwijanie zainteresowań książką, jako źródłem wiedzy i przeżyć 
•  poznanie linii, które uzyskuje się dzięki kredkom grubym i cienkim
•  rozwijanie sprawności manualnych i właściwego nacisku poprzez rysowanie cienki-

mi i grubymi flamastrami
•  wdrażanie do rozplanowania rysunku na całej powierzchni kartki

Temat dnia Święto Babci i Dziadka  
Zamierzone cele
•  wspólne dekorowanie sali na święto Babci i Dziadka 
•  wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez wspólne uczestnictwo w uroczy-

stości
•  kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków poprzez wspólne prze-

żywanie ich święta
•  nabywanie poczucia współodpowiedzialności i wyrabianie postawy współgospoda-

rza oraz wdrażanie do właściwego zachowania się podczas uroczystości 

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współ-

działać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 1/2 
•  Dziecko w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewi-

dywać skutki swoich zachowań; 1/3
•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-

szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej; 5/4
•  Dziecko wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, 

przedstawieniu, w teatrze, w kinie; 7/1 
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie 

uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-

mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozy-
cji i form konstrukcyjnych; 9/1  

•  Dziecko zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku; 13/7
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•  Dziecko potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia 
typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od le-
wej strony kartki;14/1

•  Dziecko słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. 
opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, 
m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komuni-
kacji; interesuje się książkami; 14/4

Temat tygodnia
ZABAWY NA ŚNIEGU
Temat dnia Bezpieczne zabawy zimą 
Zamierzone cele
•  obserwacja i zapoznanie z charakterystycznymi cechami zimy
•  zapoznanie z nazwami miesięcy w aktualnej porze roku 
•  utrwalenie znajomości nazw kolejnych pór roku
•  określanie stanu pogody, temperatury (np. pada śnieg, wieje silny wiatr, jest bardzo 

zimno) 
•  uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas zabawy w pobliżu tras komu-

nikacyjnych, na zamarzniętych zbiornikach wodnych
•  wdrażanie do poprawnej wypowiedzi 
•  rozwijanie spostrzegawczości i myślenia przyczynowo – skutkowego
•  kształtowanie nawyku właściwego, bezpiecznego zachowania się podczas zabaw 

na śniegu i lodzie
•  poznanie właściwości śniegu i lodu podczas zabaw ze śniegiem  (zabawa śnieżka-

mi, lepienie bałwana itp.)
•  utrwalanie znajomości stron własnego ciała (np. rzuć prawą ręką, odciśnij ślad lewą 

nogą)
•  rozwijanie spostrzegawczości poprzez rozpoznawanie śladów odciśniętych w śniegu 
•  nabywanie umiejętności dostosowania ubioru do pory roku
•  wdrażanie do współpracy w grupie  

Temat dnia Zabawy na śniegu 
Zamierzone cele
•  wybieranie spośród wielu obrazków przedstawiających zabawy i sporty na śniegu  

i lodzie     
•  rozpoznawanie i nazywanie wybranych sportów zimowych oraz sprzętu niezbędne-

go do ich uprawiania
•  nabywanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
•  wdrażanie do słuchania kolegów i oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi (zgłasza-

nie chęci wypowiedzi przez podniesienie
•  wdrażanie do prawidłowego stosowania liczebników głównych i porządkowych  

w zakresie 0-8
•  porządkowanie zbiorów według wzrastającej/malejącej liczby elementów



Program wychowania przedszkolnego

153

•  budzenie zainteresowania zadaniami z fabułą (zadanie opowiadanie)
•  zapoznanie ze sposobem wykonania bałwanka z przygotowanych materiałów pa-

pierniczych i tzw. nieużytków oraz materiałów nietypowych (rolka po papierze toa-
letowym, bibułka, wata itp.)

•  wdrażanie do samodzielnego doboru elementów 
•  rozwijanie ekspresji plastycznej
•  zachowanie ładu i porządku podczas pracy
•  wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami

Temat dnia Zima wokół nas
Zamierzone cele
•  wymienianie charakterystycznych cech zimy na obrazkach przedstawiających różne 

krajobrazy (niziny, góry, las, wieś, przestrzeń miejska itp.)
•  dostrzeganie piękna zimowej pory roku
•  zapoznanie z malarstwem Stanisława Wyspiańskiego
•  kształtowanie pojęcia ,,pejzaż”
•  odzwierciedlanie swoich doświadczeń i rozwijanie wyobraźni poprzez rysowanie 

pastelami suchymi lub olejnymi (według wyboru dziecka)
•  wdrażanie do rozplanowania rysunku na płaszczyźnie kartki
•  określanie położenia na kartce typu: w prawym górnym rogu
•  wyrabianie umiejętności odtwarzania ruchem treści piosenki
•  kształcenie uważnej i skoncentrowanej postawy w oczekiwaniu na polecenia  

Temat dnia Gdzie mieszkają Eskimosi? 
Zamierzone cele
•  budzenie zainteresowania życiem mieszkańców na Dalekiej Północy i na Grenlandii 

(Eskimosi, Lapończycy, Czukcze, Nieńcy)
•  zapoznanie z trudnymi warunkami życia, wyglądem i wybranymi zwyczajami Eski-

mosów (Innuitów)
•  zapoznanie z pojęciami: igloo, psi zaprzęg
•  zapoznanie z figurą przestrzenną – kulą
•  usprawnianie motoryki małej podczas toczenia kul z plasteliny (lub innej masy pla-

stycznej)
•  kształcenie spostrzegawczości i myślenia podczas porównywania koła i kuli
•  wskazywanie w otoczeniu przedmiotów kulistych z kulą/kołem i budzenie zaintere-

sowania kompozycjami z figur kulistych/kolistych
•  kształtowanie nawyku właściwego, bezpiecznego zachowania się podczas zabaw 

na śniegu 
•  konstruowanie ze śniegu igloo, bałwana
•  rozwijanie spostrzegawczości poprzez rozpoznawanie śladów odciśniętych w śniegu 
•  wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie  

Temat dnia Życie w lodowej krainie
Zamierzone cele
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•  oglądanie obrazków, filmu, prezentacji o życiu na biegunie północnym – Arktyka, 
Grenlandia  (niedźwiedź polarny, zając bielak, foka, wierzba, brzoza, mchy) i na 
biegunie południowym - Antarktyda (pingwiny, foki, lamparty morskie, wieloryby)

•  rozpoznawanie i nazywanie zwierząt zamieszkujących Grenlandię
•  rozwijanie logicznego myślenia, pamięci, uwagi
•  próby uogólniania zdobytej wiedzy
•  wdrażanie do pokonywania trudności o charakterze umysłowym
•  wdrażanie do odtwarzania ruchem nastroju i charakteru utworu muzycznego
•  rozwijanie zamiłowania do muzyki poważnej
•  odkrywanie własnych możliwości twórczych w kontakcie z muzyką  

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko rozumie potrzebę poszanowania odmienności i autonomii drugiego człowie-

ka. 1/6
•  Dziecko samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba 2/4
•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 

zdarzyć. 4/3
•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-

szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej. 5/4
•  Dziecko próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przed-

szkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie. 6/5
•  Dziecko w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej 8/4
•  Dziecko rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszcze-

gólnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo 
wynikające z pogody (np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki 
w mroźną pogodę); 11/1

•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1 
•  Dziecko zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku; 

13/7
•  Dziecko rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne i po-

równuje ich wielkości. 13/8
•  Dziecko potrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpo-

znać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;14/2
•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-

nia; 14/9
•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10

Temat tygodnia
W KOSMOSIE
Temat dnia Poznajemy Układ Słoneczny
•  zapoznanie z pojęciem ,,Układ Słoneczny” oraz z rolą i pozycją słońca
•  poznanie nazw planet Układu Słonecznego 
•  porównywanie długości nazw planet poprzez przeliczanie liter w wyrazie 
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•  wyszukiwanie określonego napisu wśród innych i dobieranie w pary takich samych 
wyrazów (nazwy planet)

•  doskonalenie słuchu fonematycznego poprzez analizę i syntezę wyrazów
•  zapoznanie z graficznym obrazem liczby 9 i kształcenie umiejętności posługiwania 

się liczebnikami głównymi w zakresie 0-9
•  wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań wszechświatem
•  kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej, równowagi i koordynacji ruchowej
•  sprawne reagowanie na sygnał nauczyciela
•  wdrażanie do aktywnego, zgodnego współdziałania w parach 

Temat dnia Podróż na księżyc 
Zamierzone cele
•  poszerzanie wiedzy o kosmosie i poznanie znaczenia księżyca dla pór dnia 
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: kosmonauta, kapsuła, stan nieważkości, plane-

ty, układ słoneczny, skafander, UFO, orbita, statek kosmiczny, satelita)
•  kształcenie umiejętności logicznego kojarzenia faktów
•  rozwijanie wyobraźni
•  nabywanie umiejętności formułowania poprawnej wypowiedzi
•  utrwalanie wiadomości o figurach geometrycznych płaskich i przestrzennych  
•  wskazywanie wykorzystania figur geometrycznych w otoczeniu
•  układanie kształtu figur geometrycznych np. ze sznurka
•  rysowanie figur geometrycznych po śladzie i odwzorowywanie figur z szablonem  

i bez
•  zapoznanie z trójkątem i kojarzenie nazwy figury z jej wyglądem
•  doskonalenie umiejętności cięcia po linii z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
•  wdrażanie do estetycznego wykonania pracy i porządkowania miejsca pracy 

Temat dnia Poznajemy planety: Ziemia i Mars
Zamierzone cele
•  wzbogacanie wiadomości o Ziemi i zapoznanie z globusem
•  uświadamianie, że człowiek jest odpowiedzialny za swoją planetę i musi dbać  

o środowisko przyrodnicze
•  poszerzenie wiedzy o kosmosie i poznanie jednej z planet-Marsa 
•  poznanie przyrządów do obserwacji nieba( luneta, lornetka, teleskop)
•  kształcenie umiejętności łączenia różnorodnych materiałów tzw. nieużytków za po-

mocą różnych tworzyw (kleju, taśmy, plasteliny itp.)
•  rozwijanie wyobraźni przestrzennej
•  nabywanie umiejętności współpracy w zespole
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: marzenie fantastyczne, marzenie realne
•  zapoznanie ze słowami, melodią i nastrojem piosenki
•  kształcenie pamięci muzycznej oraz prawidłowego oddechu, czystości intonacji
•  zwracanie uwagi na śpiew umiarkowaną siłą głosu  
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Temat dnia Spotkanie z ufoludkiem 
Zamierzone cele
•  rozwijanie myślenia i twórczej ekspresji słownej podczas poszukiwania odpowiedzi 

na pytanie: „ Jak wyglądałoby spotkanie z ufoludkiem?”
•  rozwijanie myślenia i twórczej ekspresji słownej podczas wymyślania imienia dla 

mieszkańca kosmosu 
•  rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski
•  kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej, równowagi  i koordynacji ruchowej
•  sprawne reagowanie na sygnał nauczyciela
•  wdrażanie do aktywnego, zgodnego współdziałania w parach
•  rozwijanie wrażliwości na barwę i działanie plamy
•  rozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej i wyrażanie jej poprzez ekspresję plastyczną
•  wdrażanie do zgodnego korzystania ze wspólnych kredek

Temat dnia Spotkanie z naukowcem  
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,naukowiec” i z działaniami, które prowadzi (badania, eks-

perymenty, doświadczenia, odkrycia)
•  zapoznanie z osiągnięciami, badaniami Mikołaja Kopernika i budzenie dumy z jego 

odkryć
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: astronom, obserwatorium astronomiczne, tele-

skop, gwiazdozbiór, pomnik
•  ukazanie możliwości wykorzystania przedmiotów nietypowych do tworzenia muzyki 

(gazeta, folia, taśma biurowa, butelka PET i szklana itp.)
•  rozwijanie poczucia słuchu, rytmu
•  wdrażanie do przestrzegania podczas grania ustalonych zasad organizacyjnych

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współ-

działać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 1/2
•  Dziecko utrzymuje porządek w swoim otoczeniu. 2/4
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem ar-

tykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatyw-
nych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi  
o ważnych sprawach; 3/3

•  Dziecko przewiduje, na miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności mani-
pulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych 
zmianach); 4/1

•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie 

uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1
•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-
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łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1 

•  Dziecko właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania; 10/2 
•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1 
•  Dziecko rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne i po-

równuje ich wielkości. 13/8
•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 14/8
•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10

Temat tygodnia
ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE
Temat dnia Co to jest sawanna?
Zamierzone cele
•  poszerzanie słownika  o pojęcia: zwierzęta egzotyczne, sawanna
•  zapoznanie z wybranymi gatunkami flory i fauny sawanny
•  nabywanie umiejętności prawidłowego określania położenia przedmiotów i posłu-

giwania się pojęciami typu: w prawym górnym rogu/w lewym dolnym rogu
•  kształtowanie koordynacji ruchowo – wzrokowej i ogólnej sprawności fizycznej po-

przez ćwiczenia naśladowcze
•  wyrabianie szybkiej reakcji na zmiany w muzyce
•  zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach

Temat dnia Życie na sawannie 
Zamierzone cele
•  poznanie i utrwalanie nazw zwierząt żyjących na sawannie
•  rozbudzanie zainteresowań zwierzętami egzotycznymi 
•  doskonalenie umiejętności stosowania poprawnych form gramatycznych podczas 

wypowiadania się na temat zwierząt egzotycznych
•  rozwijanie percepcji słuchowej, poprzez dzielenie wyrazu na sylaby oraz podawanie 

liczby sylab w wyrazie 
•  kształcenie wrażliwości na piękno przyrody
•  rozwijanie umiejętności tworzenia prac plastycznych związanych z aktualnie oma-

wianą tematyką
•  szanowanie wytworów pracy kolegów
•  doskonalenie umiejętności bezpiecznego cięcia po linii 
•  wdrażanie do porządkowania miejsca pracy
•  zapoznanie z wyglądem i brzmieniem instrumentów: fortepian, kontrabas
•  wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań muzyką poważną
•  zachęcanie do aktywności i rozwijanie wyobraźni poprzez improwizacje ruchowe 

przy muzyce 

Temat dnia Żyrafa 
Zamierzone cele
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•  wyszukiwanie w książkach obrazków przedstawiających żyrafę
•  wypowiadanie się na temat wyglądu, zwyczajów, sposobu poruszania się i odżywia-

nia żyrafy oraz przystosowania do warunków, w jakich żyje 
•  dostrzeganie zależności zwierząt od środowiska, w którym żyją
•  rozwijanie myślenia, mowy i pomysłowości podczas szukania rymów (np. do wyrazu 

„żyrafa” i inne)
•  układanie w całość pociętego obrazka, puzzli
•  zapoznanie ze sposobem wykonania pracy plastycznej
•  kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt
•  wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji podczas wyboru materiałów, 

narzędzi niezbędnych do wykonania pracy
•  kształtowanie koordynacji ruchowo – wzrokowej i ogólnej sprawności fizycznej po-

przez ćwiczenia naśladowcze
•  wyrabianie szybkiej reakcji na zmiany w muzyce
•  zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach

Temat dnia Zwierzęta mieszkające w zoo 
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze zwierzętami jakie mogą być w ZOO oraz powodami ich zamieszki-

wania w ZOO
•  rozwijanie mowy poprzez tworzenie mini dialogów zwierząt z użyciem kukiełek, pa-

cynek, maskotek
•  nabywanie umiejętności podziału wyrazów, o prostej budowie fonetycznej, na syla-

by i na głoski
•  globalne czytanie wyrazu ZOO
•  wdrażanie do odpowiedniego zachowania się w obecności zwierząt, w ZOO
•  zapoznanie ze sposobem wykonania planszy do gry oraz posłużenia się prostymi, 

symbolicznymi rysunkami
•  nabywanie umiejętności konstruowania gry – opowiadania i przestrzegania ustalo-

nych reguł gry
•  kształtowanie odporności emocjonalnej (czasami wygrywam, czasami przegrywam)
•  rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni i myślenia
•  doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności w zakresie 0-9 
•  posługiwanie się określeniami: mniej/więcej
•  wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy

Temat dnia Zwierzęta z Akademii Pana Kleksa  
Zamierzone cele
•  doskonalenie mowy powiązanej w czasie wypowiedzi odnoszącej się do piosenki  

z Akademii Pana Kleksa „Witajcie w naszej bajce” (wysłuchanej lub obejrzanej)
•  rozróżnianie i określanie pojęć: wiersz, piosenka
•  utrwalanie wiadomości o zwierzętach, które można spotkać w ZOO 
•  rozwijanie logicznego myślenia, pamięci, uwagi
•  podejmowanie prób uogólniania zdobytej wiedzy
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•  wytworzenie radości podczas układania i odgadywania zagadek 
•  doskonalenie umiejętności rozpoznawania: wiersza, piosenki, melodii
•  rozwijanie wyobraźni i nabywanie umiejętności tworzenia improwizacji muzycznych 

(instrumenty perkusyjne)
•  kształcenie słuchu muzycznego i poczucia rytmu

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współ-

działać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 1/2
•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2
•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi  

o ważnych sprawach; 3/3
•  Dziecko w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrze-

bach i decyzjach.3/4
•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości;5/3
•  Dziecko zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 6/3 
•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-

kami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3

•  Dziecko w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej. 8/4 
•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-

łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1

•  Dziecko nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 
przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12/1

•  Dziecko liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1
•  Dziecko rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów  

w stosunku do własnej osoby,a także w odniesieniu do innych obiektów 13/5
•  Dziecko potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia 

typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od le-
wej strony kartki; 14/1

•  Dziecko rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz 
często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu; 14/5

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-
odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;14/6

•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9

•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10
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Temat tygodnia
W MARCU JAK W GARNCU
Temat dnia Marcowa pogoda
Zamierzone cele
•  zapoznanie z cechami marcowej pogody poprzez obserwację zjawisk atmosferycz-

nych i zmian w przyrodzie (odwilż, roztopy, cieplejszy wiatr, kałuże, błoto, przycina-
nie gałęzi, pąki na krzewach, deszcz, wiatr, mgła)

•  kształtowanie pojęcia ,,marcowa pogoda”
•  zapoznanie z nazwami kolejnych miesięcy roku i wdrażanie do posługiwania się 

nimi
•  rozpoznawanie i nazywanie symboli pogody
•  okresowe (np. w ciągu tygodnia) prowadzenie kalendarza pogody z wykorzysta-

niem symboli pogody
•  próby określania stanu pogody i wybierania ubioru właściwego do pogody  
•  rozwijanie procesów poznawczych: twórczego myślenia, wyobraźni, spostrzegaw-

czości
•  stwarzanie okazji do wyrażania wiedzy o świecie poprzez ekspresję plastyczną

Temat dnia Żegnaj, bałwanku 
Zamierzone cele
•  układanie i porządkowanie historyjki obrazkowej o bałwanku  
•  rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego podczas opowiadania historyjki ob-

razkowej
•  wzbogacanie biernego i czynnego słownika o pojęcia: zdanie, wyraz i kształcenie 

umiejętności poprawnego budowania zdań z użyciem podanych wyrazów 
•  wyrabianie cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej wypowiedzi i słuchanie wypo-

wiedzi rówieśników
•  kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej
•  wdrażanie do ćwiczeń w parach z przyborem
•  wdrażanie do odpowiedzialności za osobę współćwiczącą
•  sprawne reagowanie na polecenia nauczyciela

Temat dnia Marzec czarodziej 
Zamierzone cele
•  składanie obrazka z części „Marzec Czarodziej” i wspólne kolorowanie farbami 

akwarelowymi 
•  zapoznanie z malarstwem o kompozycji otwartej i kompozycji zamkniętej
•  zapoznanie z różnymi sposobami ozdabiania płaszczyzny poprzez stemplowanie 

(stemple gotowe i wykonane np. z korka, ziemniaka itp.)
•  rozwijanie wyobraźni i pomysłowości
•  zapoznanie z podstawowym krokiem i układem tanecznym krakowiaka
•  kształcenie orientacji przestrzennej i poczucia rytmu
•  kształcenie umiejętności estetycznego poruszania się przy muzyce
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Temat dnia W marcu jak w garncu  
Zamierzone cele
•  kształtowanie pojęcia ,,marcowa pogoda” w oparciu o przysłowie „W marcu jak  

w garncu”
•  zapoznanie z przysłowiami ludowymi dotyczącymi wiosny
•  nabywanie umiejętności improwizowania melodii (wokal) do podanego krótkiego tekstu
•  tworzenie i przeżywanie pogodnego, radosnego nastroju
•  kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej
•  wdrażanie do ćwiczeń w parach z przyborem
•  wdrażanie do odpowiedzialności za osobę współćwiczącą
•  sprawne reagowanie na polecenia nauczyciela

Temat dnia Wiatr – przyjaciel czy szkodnik
Zamierzone cele
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia określające rodzaj wiatru: wietrzyk, zefirek, wi-

cherek, wietrzysko, wichura, halny, huragan, tornado
•  rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez analizę i syntezę słuchową wyrazów 

(wyróżnianie sylab i głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie)
•  podawanie wyrazu na pierwszą głoskę, na ostatnią głoskę
•  wskazanie niszczącego wpływu wiatru oraz wykorzystania wiatru w elektrowniach 

wiatrowych
•  nabywanie i doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podany 

temat w oparciu o własne doświadczenia i pozyskane wiadomości 
•  rozwijanie umiejętności słuchania innych
•  wzbogacanie plastycznych doświadczeń poprzez poznanie nowej techniki plastycz-

nej – kalkografii
•  rozwijanie twórczej wyobraźni, umiejętności koncentracji i opanowania
•  wyrabianie cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej 

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współ-

działać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 1/2 
•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru , chętnie uczestniczy w zbiorowym 

śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1 
•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-

kami aktywności muzycznej – instrumentalnej(z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3

•  Dziecko wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architek-
turą zieleni i architekturą wnętrz);9/3 

•  Dziecko rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszcze-
gólnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo 
wynikające z pogody (np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki 
w mroźną pogodę); 11/1
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•  Dziecko wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że 
będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr, stosuje się do podanych informacji na miarę 
swoich możliwości; 11/2 

•  Dziecko zna stałe następstwo dnii nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku; 13/6 
•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-

odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6
•  Dziecko rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz 

często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu; 14/5 
•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-

nia; 14/9
•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10

Temat tygodnia
DBAMY O ZDROWIE NA PRZEDWIOŚNIU
Temat dnia Jemy zdrowe produkty 
Zamierzone cele
•  wzbogacanie słownika o pojęcia: produkty zdrowe, produkty niezdrowe, żywność 

zdrowa, żywność niezdrowa
•  rozpoznawanie wybranych produktów spożywczych różnymi zmysłami zewnętrzny-

mi (wzrok, słuch, węch, smak, dotyk)
•  uświadamianie wpływu odżywiania na zdrowie człowieka i zachęcanie do częstego 

spożywania warzyw i owoców
•  kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania
•  nabywanie nawyku mycia owoców i warzyw przed spożyciem
•  nabywanie nawyku samodzielnego mycia rąk przed jedzeniem
•  nabywanie umiejętności klasyfikowania i uogólniania
•  kształtowanie prawidłowego wysklepienia stopy poprzez ćwiczenia wzmacniające 

mięśnie stopy
•  wyzwalanie radości podczas aktywnego wykonywania poleceń nauczyciela

Temat dnia Dbamy o higienę
Zamierzone cele
•  wzbogacenie słownictwa o pojęcie ,,higiena osobista” 
•  kształcenie umiejętności samodzielnego prawidłowego mycia, twarzy, zębów
•  kształtowanie nawyków higienicznych (np. przestrzeganie codziennej higieny, sa-

modzielne czyszczenie nosa, kichanie/kaszel w zgięcie łokcia)
•  rozumienie wpływu higieny na samopoczucie i zdrowie człowieka
•  komunikowanie się i współdziałanie z rówieśnikami podczas wspólnej zabawy 
•  doskonalenie umiejętności układania zdań na podany temat
•  zapoznanie ze sposobem wykonania kubeczka według podanego wzoru (np. meto-

dą origami, wycinanka)
•  doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami i dokładne-

go cięcia po linii
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Temat dnia Ubieramy się odpowiednio do pogody  
Zamierzone cele
•  rozwijanie myślenia i uwagi podczas udzielania odpowiedzi na temat „Jak się ubie-

ramy?” – zdania prawdziwe, zdania fałszywe
•  rozwijanie pomysłowości i wyrażanie własnych doświadczeń poprzez ekspresję pla-

styczną
•  malowanie pędzlem farbą kryjącą 
•  wdrażanie do dokładnego opłukiwania pędzla przed zmianą koloru farby
•  zachęcanie do wspólnych spacerów z rodziną
•  utrwalanie podstawowego kroku tanecznego krakowiaka i zapoznanie z kolejnymi 

figurami tanecznymi
•  kształcenie orientacji przestrzennej i poczucia rytmu
•  ukazanie piękna polskich tańców narodowych

Temat dnia Co robimy, gdy jesteśmy chorzy? 
Zamierzone cele
•  rozwijanie myślenia i uwagi i pomysłowości podczas „burzy mózgów” „Co robimy, 

gdy jesteśmy chorzy?”
•  nabywanie umiejętności doboru produktów przy sporządzaniu napoju i próby 

uogólniania: to są zdrowe produkty
•  wdrażanie do przygotowania posiłku z przestrzeganiem zasad higieny i estetycznym 

podaniem
•  kształtowanie prawidłowego wysklepienia stopy poprzez ćwiczenia wzmacniające 

mięśnie stopy
•  wyzwalanie radości podczas aktywnego wykonywania poleceń nauczyciela 
•  komunikowanie się i współdziałanie z rówieśnikami podczas wspólnej zabawy

Temat dnia Z wizytą u lekarza 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z osobami oraz instytucjami, które mogą udzielić pomocy medycznej 
•  wycieczka do apteki, gabinetu stomatologa (w miarę możliwości)
•  zapoznanie z pracą lekarza, pielęgniarki, stomatologa 
•  spotkanie z lekarzem/pielęgniarką/stomatologiem (w miarę możliwości; skorzysta-

nie z pomocy rodzica-eksperta)
•  budzenie szacunku do pracy lekarza, pielęgniarki, stomatologa
•  kształtowanie nawyków higienicznych
•  rozwijanie wrażliwości na różne dźwięki
•  rozróżnianie dźwięków głośnych i cichych, miłych dla ucha i niemiłych
•  określanie źródła dźwięku 
•  wdrażanie do słuchania dźwięków o umiarkowanej głośności i posługiwania się 

głosem o umiarkowanej sile głosu
•  wyróżnianie dźwięków cichych i głośnych
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Treści z podstawy programowej
•  Dziecko jest samodzielne w zakresie higieny osobistej; 2/1
•  Dziecko właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i 

sprząta po sobie; 2/2
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem ar-

tykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatyw-
nych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 
typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 4/2

•  Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia 
i zdrowego trybu życia;5/1

•  Dziecko dostrzega związek między chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. 
wie, że przyjmowanie leków i zastrzyki są konieczne 5/2 

•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3 
•  Dziecko wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków che-

micznych (np. środków czystości); 6/4 
•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwię-

ku) i wyraża je ruchem; 8/2
•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną 

do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami 
niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;14/3

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-
odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9

•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10
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Temat tygodnia
NADCHODZI WIOSNA
Temat dnia W poszukiwaniu wiosny 
Zamierzone cele
•  utrwalanie nazw i charakterystycznych cech czterech pór roku 
•  gromadzenie obrazków wokół tematu „wiosna”
•  zapoznanie ze zmianami zachodzącymi wczesną wiosną w świecie roślin i zwierząt 

(pojawienie się pąków, pierwsze kwiaty, linienie zwierząt, powroty ptaków)
•  rysowanie szlaczków i wzorów literopodobnych
•  odtwarzanie wzoru w powietrzu, na podłodze, ręką prawą i lewą, obiema jednocze-

śnie
•  wdrażanie do dłuższego skupiania uwagi
•  kształcenie umiejętności logicznego myślenia i kojarzenia faktów
•  rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą
•  poznanie zasad nowej zabawy
•  kształtowanie szybkości poprzez sprawne reagowanie na sygnał
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej  

Temat dnia Zwiastuny wiosny
Zamierzone cele
•  kształtowanie pojęcia „zwiastuny wiosny”  
•  zapoznanie z pierwszymi kwiatami – zwiastunami wiosny (przebiśniegi, krokusy, 

pierwiosnki)
•  układanie obrazka z części
•  zapoznanie z częściami rośliny (łodyga, kwiat, liście) poprzez dorysowywanie bra-

kujących elementów rośliny
•  nabywanie przekonania iż nie wolno zrywać roślin chronionych
•  doskonalenie umiejętności klasyfikowania według wspólnej cechy jakościowej i two-

rzenia zbiorów równo- i różnolicznych 
•  nabywanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów poprzez przeliczanie 

elementów zbioru oraz przez łączenie w pary
•  wdrażanie do skupienia i koncentracji w pracy indywidualnej i zespołowej 
•  doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez rysowanie szlaczków po 

śladzie i bez 
•  rozwijanie zainteresowań plastycznych i sprawności manualnej poprzez ,,malowa-

nie” plasteliną
•  wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy i korzystania z podkładek  

Temat dnia Powroty ptaków
Zamierzone cele
•  zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych ptaków 

8. TREŚCI PROGRAMOWE
WIOsNA 5-LATKI
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•  utrwalanie znajomości nazw ptaków i ich cech charakterystycznych: bocian, jaskół-
ka i szpak

•  zapoznanie z wyglądem ptasich gniazd
•  układanie zdań o ptakach i przeliczanie wyrazów w zdaniach
•  poznanych figur tanecznych i zapoznanie z kolejnymi figurami krakowiaka 
•  zapoznanie z pojęciem: strój ludowy oraz z wyglądem stroju krakowskiego 
•  kształcenie orientacji przestrzennej i poczucia rytmu
•  nabywanie umiejętności estetycznego poruszania się przy muzyce
•  kształtowanie szybkości poprzez sprawne reagowanie na sygnał
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej 

Temat dnia Kolory wiosny
Zamierzone cele
•  rozwijanie spostrzegawczości i wrażliwości kolorystycznej podczas wyszukiwania 

barwy zielonej wśród zgromadzonych elementów papierniczych i w otoczeniu
•  zapoznanie ze słowami, melodią i zabawą taneczną
•  rozwijanie predyspozycji muzycznych: słuchu, pamięci, poczucia rytmu
•  wdrażanie do właściwego zachowania się podczas zabawy tanecznej i niepotrąca-

nia innych 
•  przeprowadzanie doświadczeń na różnym materiale i obserwacja powstawania 

barwy pochodnej zielonej, poprzez: nakładanie na siebie niebieskich i żółtych gład-
kich bibułek, malowanie niebieskim pastelem olejnym, a na nim – żółtym, miesza-
nie żółtej plasteliny z niebieską itp.

•  rozwijanie umiejętności tworzenia barw pochodnych poprzez mieszanie barw pod-
stawowych (farby akwarelowe, plakatowe)

•  rozwijanie aparatu oddechowego poprzez dmuchanie na kleksy z farb
•  kształtowanie pojęcia ,,abstrakcja”
•  kształcenie inwencji twórczej, rozwijanie wyobraźni

Temat dnia Witaj, wiosno! 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z obrzędem ludowym pożegnania zimy i powitania wiosny, w Polsce  

i w swoim regionie
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: kukła, Marzanna, gaik
•  globalne czytanie wyrazów: kukła, Marzanna, gaik
•  zapoznanie ze sposobem wykonania Marzanny
•  rozwijanie zainteresowań otaczającym środowiskiem przyrodniczym i zachodzącymi 

w nim zmianami
•  integracja dzieci z grup przedszkolnych
•  wdrażanie do właściwego zachowania podczas zajęć w sali i na podwórku

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dziecii dorosłych, aby rozumieć to, co mówiąi czego oczeku-

ją; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1 



Program wychowania przedszkolnego

167

•  Dziecko utrzymuje porządek w swoim otoczeniu; 2/4
•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2
•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 

typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 4/2 
•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 

zdarzyć; 4/3 
•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości; 5/3 
•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwię-

ku) i wyraża je ruchem; 8/2
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-

mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa)w postaci prostych kompozycji 
i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko przejawia, na miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytka-
mi i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; 9/2

•  Dziecko nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 
przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12/1

•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych 
porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronići pomóc im, np. przetrwać 
zimę; 12/3 

•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1
•  Dziecko słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. 

opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, 
m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komuni-
kacji; interesuje się książkami;14/4

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-
odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9

Temat tygodnia
BAJKI I BAŚNIE
Temat dnia W świecie bajek 
Zamierzone cele
•  rozpoznawanie bajek i podawanie ich tytułów po odsłonięciu fragmentu obrazka  
•  rozpoznawanie wybranych bajek na obrazku i przyporządkowywanie im bohaterów
•  rozpoznawanie postaci z bajek za pomocą wylosowanych rekwizytów 
•  prezentowanie bohaterów bajek za pomocą pantomimy 
•  utrwalanie znajomości popularnych bajek dla dzieci 
•  rozwijanie zamiłowania do poznawania bajek i baśni
•  wyzwalanie radości podczas rozwiązywania zagadek
•  wdrażanie do uogólniania
•  rozwijanie cech motoryki: zwinności, gibkości
•  kształtowanie odpowiedzialności za współćwiczących
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•  sprawne reagowanie na polecenia nauczycielki (ustawienia: w rozsypce, w gromad-
ce, parami, w rzędzie, w kole)

Temat dnia Czerwony Kapturek 
Zamierzone cele
•  opowiadanie własnymi słowami bajki „Czerwony Kapturek”
•  nabywanie umiejętności wypowiadania się w sposób ciągły i logicznie powiązany, 

poprawny pod względem fleksyjnym
•  przezwyciężanie nieśmiałości podczas wypowiedzi na forum grupy
•  zwrócenie uwagi, że nie należy rozmawiać z nieznajomymi
•  doskonalenie umiejętności posługiwania się barwą i kształtem poprzez malowanie 

farbą plakatową
•  wdrażanie do dokładnego opłukiwania pędzla przed zmianą koloru farby

Temat dnia Zabawa w teatr 
Zamierzone cele
•  kształtowanie pojęć: teatr, aktor, rekwizyt, scena, widownia podczas zabawy „w te-

atr” i inscenizowanie bajki wybranej przez dzieci
•  zapoznanie z treścią wiersza 
•  wypowiadanie się na temat wiersza
•  nabywanie umiejętności posługiwania się pozawerbalnymi środkami wyrazu (mimi-

ką, gestem, ruchem ciała) 
•  wykorzystanie rekwizytów, elementów przebrania i technik dramy podczas „zabawy 

w teatr”
•  wdrażanie do wyraźnego, niezbyt głośnego mówienia
•  pokojowe rozwiązywanie konfliktów
•  wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole
•  przezwyciężanie nieśmiałości podczas publicznych wystąpień
•  zapoznanie ze słowami, melodią i charakterem piosenki
•  kształcenie słuchu i pamięci muzycznej 
•  rozwijanie twórczej inwencji słownej poprzez wymyślanie rymów

Temat dnia Brzydkie Kaczątko 
Zamierzone cele
•  przewidywanie zakończenia bajki „Brzydkie Kaczątko” („Kopciuszek” lub inna)  

i zestawianie wypowiedzi z rzeczywistym zakończeniem
•  utrwalanie znajomości pojęć: autor, ilustrator 
•  rozumienie wyrażeń: wydarzenia realne, wydarzenia fantastyczne
•  podejmowanie prób oceny postępowania bohaterów bajki
•  rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy
•  wdrażanie do szanowania książek 
•  rozwijanie umiejętności plastycznych
•  rozwijanie cech motoryki: zwinności, gibkości
•  kształtowanie odpowiedzialności za współćwiczących 
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•  sprawne reagowanie na polecenia nauczycielki (ustawienia: w rozsypce, w gromad-
ce, parami, w rzędzie, w kole) 

Temat dnia Wycieczka do teatru  
Zamierzone cele
•  zapoznanie z rolą teatru w życiu człowieka 
•  zapoznanie z wyglądem, urządzeniem sali teatralnej
•  wzbogacanie słownika o pojęcia: pacynka, marionetka, kukiełka, maska
•  dostarczanie przeżyć i kształtowanie uczuć estetycznych
•  wdrażanie do właściwego zachowania się w miejscach publicznych   
•  inscenizacja wybranej bajki i prezentowanie jej młodszym dzieciom
•  doskonalenie umiejętności wyrazistej, poprawnej mowy
•  tworzenie warunków do różnorodnego wyrażania inwencji twórczej związanej z lite-

raturą 
•  kształtowanie postaw estetycznych podczas uczestniczenia w procesie twórczym 
•  tworzenie warunków do wyrażania emocji 
•  przezwyciężanie nieśmiałości podczas publicznych wystąpień
•  stosowanie zwrotów grzecznościowych wobec młodszych dzieci – gości zaproszo-

nych do grupy na przedstawienie

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; 

wie, komu można podawać takie informacje; 1/5
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem ar-

tykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatyw-
nych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2
•  Dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać 

pomoc, umie o nią poprosić;6/1
•  Dziecko zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 6/3
•  Dziecko wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, 

przedstawieniu, w teatrze, w kinie; 7/1
•  Dziecko odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, 

gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską). 7/2
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-

mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozy-
cji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architek-
turą zieleni i architekturą wnętrz). 9/3 

•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną 
do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami 
niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;14/3 
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•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9

•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10

Temat tygodnia
W GOSPODARSTWIE
Temat dnia W wiejskiej zagrodzie
Zamierzone cele
•  zapoznanie z nazwami i charakterystycznymi cechami zwierząt hodowanych w wiej-

skiej zagrodzie  
•  kształtowanie pojęć: wiejska zagroda, gospodarstwo, farma, ferma, hodowla
•  rozpoznawanie zwierzęcia przy częściowo odsłoniętym obrazku
•  układanie z części obrazka, puzzli
•  doskonalenie umiejętności wypowiadania się w sposób ciągły, logicznie powiązany
•  wyzwalanie odwagi podczas wypowiedzi na forum 
•  rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze (naśladowanie 

głosów zwierząt)
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
•  rozwijanie wyobraźni poprzez naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt 
•  doskonalenie umiejętności zgodnego współdziałania w trakcie różnorodnych zabaw

Temat dnia Zwierzęta w gospodarstwie 
Zamierzone cele
•  poznanie znaczenia zwierząt hodowlanych podczas poszukiwania odpowiedzi na 

pytanie ,,Dlaczego hodujemy zwierzęta?” (burza mózgów)
•  degustacja produktów odzwierzęcych (w miarę możliwości; jaja, mleko, śmietana, 

masło, jogurt itp.;  zwrócenie uwagi na alergie pokarmowe)
•  zachęcanie do wypowiedzi, przezwyciężanie nieśmiałości
•  nabywanie umiejętności uzasadniania wypowiedzi, obrony swojego zdania i nie 

wyśmiewanie wypowiedzi innych
•  wydzielanie ze zbioru zwierząt hodowanych w gospodarstwie podzbiorów (np. kury, 

gęsi, krowy, konie)
•  doskonalenie umiejętności przeliczania elementów i porównywania liczebności 

zbiorów
•  wdrażanie do prawidłowego posługiwania się określeniami: więcej – mniej – tyle 

samo oraz znakami <,>
•  wdrażanie do uważnego słuchania i aktywnego wykonywania zadań
•  rozwijanie sprawności manualnych i umiejętności rozplanowania rysowanej kom-

pozycji na płaszczyźnie kartki
•  kształtowanie postaw estetycznych podczas uczestniczenia w procesie twórczym    

Temat dnia Koncert na podwórku 
Zamierzone cele
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•  kształtowanie pojęcia „koncert”
•  słuchanie odgłosów zwierząt z wiejskiego podwórka
•  kształcenie aparatu mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne na zgłoskach: ko-, 

chrum-, mee-, mu-, gę-, kwa- itp.
•  utrwalanie wiadomości o wybranych zwierzętach hodowlanych
•  odrysowywanie kształtu dłoni i jej wycinanie (np. jako elementu do wykonania ko-

guta lub innej pracy)
•  nabywanie umiejętności tworzenia prostych konstrukcji o podanym kształcie
•  doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami i dokładne-

go cięcia po linii 
•  wyrabianie nawyku porządkowania miejsca pracy
•  zapoznanie z utworem ,,Karnawał zwierząt – Kury i kogut” oraz pojęciem: instru-

menty smyczkowe
•  rozwijanie twórczej inwencji ruchowej poprzez tworzenie improwizacji ruchowych
•  rozwijanie zainteresowania muzyką poważną 

Temat dnia W kurniku 
Zamierzone cele
•  kształcenie umiejętności poprawnego konstruowania zdań poprzez wypowiedzi na 

temat obrazka „W kurniku”
•  kształcenie umiejętności właściwego dobierania kolorów
•  budzenie radości z zabaw plastycznych
•  wdrażanie do estetycznego ukończenia pracy
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
•  rozwijanie wyobraźni poprzez naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt 
•  doskonalenie umiejętności zgodnego współdziałania w trakcie różnorodnych za-

baw

Temat dnia Mamy i ich dzieci 
Zamierzone cele
•  utrwalanie wiadomości o wybranych zwierzętach hodowlanych 
•  określanie położenia przedmiotu w przestrzeni względem siebie (np. koń stoi z pra-

wej/lewej strony, gęś stoi naprzeciw, jakie zwierzę stoi z prawej/lewej strony)
•  wzbogacanie słownika o nazwy potomstwa dorosłych zwierząt
•  rozwijanie procesów myślowych, zdolności do analizy i syntezy, porównywania  

i dokonywania uogólnień
•  zapoznanie ze sposobem odtwarzania rytmu piosenki, na dzwonkach, z zaznacze-

niem barwy dźwięku cicho/głośno
•  kształcenie poczucia rytmu oraz rozwijanie umiejętności koncentracji i opanowania
•  przezwyciężanie trudności (nikt nie jest doskonały; można się pomylić, można się 

nauczyć)
•  wzbogacanie przeżyć i wyobraźni
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Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współ-

działać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 1/2 
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem ar-

tykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatyw-
nych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2
•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 

typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 4/2
•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3
•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwię-

ku) i wyraża je ruchem; 8/2
•  Dziecko w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej. 8/4
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-

mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozy-
cji i form konstrukcyjnych; 9/1 

•  Dziecko wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, 
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność); 12/2

•  Dziecko liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1
•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną 

do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami 
niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;14/3

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-
odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

Temat tygodnia
WIELKANOC
Temat dnia Zwyczaje i tradycje świąteczne 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z symbolami i tradycjami Świąt Wielkanocnych
•  budzenie zainteresowań tradycjami ze swojego regionu
•  kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z podanym tematem
•  zachęcanie do pojedynczego wypowiadania się i słuchania innych
•  wzmacnianie mięśni ramion i tułowia poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe
•  sprawne reagowanie na sygnały umowne słowne i dźwiękowe

Temat dnia Pisanki, kraszanki 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z różnymi sposobami tradycyjnego zdobienia jaj  z zachowaniem ostroż-

ności w manipulowaniu wydmuszkami
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•  poznanie sposobu zdobienia jaj w swoim regionie
•  poszerzanie słownictwa o pojęcia: pisanki, kraszanki
•  doskonalenie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy i porównywania li-

czebności zbiorów
•  zapoznanie z liczebnikiem głównym 10 i graficznym obrazem liczby 10
•  nabywanie umiejętności zdobienia jaj za pomocą środków plastycznych
•  wdrażanie do kontynuowania tradycji zdobienia jaj i estetycznego, starannego wy-

konania pracy
•  szanowanie wytworów pracy kolegów/koleżanek
•  budzenie uczucia zadowolenia i satysfakcji z samodzielnie przygotowanych pisanek

Temat dnia Zakładamy hodowlę owsa  
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wybranymi zbożami i procesem uprawy zbóż 
•  nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania wybranych zbóż
•  poznanie wybranych prac polowych i maszyn, sprzętu ułatwiających je (np. ciągnik, 

kombajn, kosiarka, sadzarka, siewnik)
•  porównywanie pojemności naczyń poprzez wykorzystanie „wspólnej miary” do za-

bawy z owsem (np. ile kubków owsa mieści się we wiaderku, słoiku itp.)
•  zapoznanie ze sposobem założenia i prowadzenia hodowli owsa w sali zajęć 
•  systematyczne podlewanie i obserwowanie hodowli owsa
•  uświadomienie warunków niezbędnych do wzrostu roślin
•  zapoznanie ze słowami i melodią piosenki
•  wdrażanie do uważnego słuchania i wspólnej zabawy przy muzyce
•  rozwijanie poczucia rytmu

Temat dnia Przygotowujemy koszyczek wielkanocny  
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze sposobem wykonania koszyczka według podanego wzoru 
•  kształtowanie wartości estetycznych, podczas układania produktów w koszyku
•  rozwijanie sprawności manualnych
•  wdrażanie do starannego wykonania pracy i bezpiecznego posługiwania się narzę-

dziami
•  wzmacnianie mięśni ramion i tułowia poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe
•  sprawne reagowanie na sygnały umowne

Temat dnia Wielkanoc w moim domu 
Zamierzone cele
•  wypowiadanie się na temat tradycji i zwyczajów wielkanocnych w domu i odkrywa-

nie uczucia radości ze wspólnego przygotowania do świąt Wielkanocnych
•  doskonalenie umiejętności poprawnego wypowiadania się, w sposób ciągły, logicz-

nie powiązany
•  wdrażanie do podtrzymywania tradycji i zwyczajów świątecznych
•  przezwyciężanie nieśmiałości podczas wypowiedzi na forum grupy
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•  utrwalanie znanych piosenek poprzez ich wspólne śpiewanie
•  rozbudzanie zainteresowań muzycznych
•  rozwijanie predyspozycji muzycznych

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1 
•  Dziecko właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu  

i sprząta po sobie; 2/1
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem ar-

tykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatyw-
nych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi  
o ważnych sprawach; 3/3

•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 
typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 4/2 

•  Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia 
i zdrowego trybu życia;5/1 

•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-
szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej. 5/4

•  Dziecko przejawia, na miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytka-
mi i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; 9/2

•  Dziecko wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, 
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność); 12/2 

•  Dziecko potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia 
typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od le-
wej strony kartki;14/1 

•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną 
do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami 
niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;14/3 

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-
odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9

•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10

Temat tygodnia
DBAMY O ZIEMIĘ
Temat dnia Nasza planeta Ziemia 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z globusem oraz wybranymi oznaczeniami na globusie, nazwami kon-

tynentów
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•  poszerzenie słownictwa o pojęcia: globus, planeta, Ziemia, kontynent, wyspa, ocean 
•  globalne czytanie wyrazów: globus, kontynent, wyspa, ocean
•  doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów
•  wdrażanie do układania zdań poprawnych pod względem gramatycznym, skła-

dniowym
•  kształtowanie zwinności i szybkości
•  utrwalanie zasad bezpiecznych zabaw na powietrzu
•  wdrażanie do współpracy w grupie
•  doskonalenie umiejętności samodzielnego ubierania/rozbierania się  

Temat dnia Dbamy o porządek 
Zamierzone cele
•  poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Kto dba o porządek?” 
•  kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z podanym tematem
•  zachęcanie do pojedynczego wypowiadania się i słuchania innych
•  zapoznanie z życiem mrówek, ich wyglądem i znaczeniem dla środowiska (film, 

prezentacja, obrazki, opowiadanie)
•  kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji i dzielenia się spostrzeżeniami
•  rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
•  przezwyciężanie niechęci do mrówek
•  rozumienie, że mrowisko jest domem mrówek i nie należy go niszczyć 
•  nabywanie szacunku dla zwierząt
•  wdrażanie do przestrzegania przyjętych umów
•  wyrabianie umiejętności posługiwania się różnorodnymi środkami plastycznymi
•  rozwijanie ekspresji twórczej, wyobraźni

Temat dnia Segregujemy odpady 
Zamierzone cele
•  poznanie i utrwalanie informacji o sposobach segregacji odpadów
•  kształtowanie pojęcia „odpady”
•  kojarzenie rodzaju odpadów z kolorem pojemników na odpady
•  kształtowanie nawyku dbania o środowisko i segregowania śmieci
•  kreślenie wzorów literopodobnych
•  kształtowanie postawy współodpowiedzialności za Ziemię
•  zachęcanie do podejmowania prac użytecznych wynikających z chęci czynnego wy-

korzystania posiadanych wiadomości
•  zapoznanie ze słowami i melodią piosenki
•  kształcenie umiejętności odtwarzania ruchem treści piosenki
•  wyzwalanie radości ze wspólnej zabawy

Temat dnia Oszczędzamy wodę 
Zamierzone cele
•  podawanie przykładów zapotrzebowania na wodę, korzystania z niej i nabywanie 

przekonania o konieczności oszczędzania wody
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•  prowadzenie zabaw badawczych typu: „Czy woda jest czysta?”
•  rozumienie potrzeby dbałości o czystość zbiorników wodnych  
•  porównywanie pojemności naczyń poprzez wykorzystanie „wspólnej miary” do za-

bawy z wodą (np. ile kubków wody zmieści się we wiaderku, słoiku itp.)
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: marynarz, załoga, statek, okręt, trawler, ląd, 

szanty
•  rozwijanie wrażliwości na kompozycję
•  wdrażanie do rozplanowania pracy na całej powierzchni kartki
•  samodzielne porządkowanie miejsca pracy
•  kształtowanie zwinności i szybkości
•  utrwalanie zasad bezpiecznych, swobodnych zabaw na powietrzu
•  wdrażanie do współpracy w grupie
•  doskonalenie umiejętności samodzielnego ubierania/rozbierania się 

Temat dnia Zdobywamy odznakę Małego Ekologa” 
Zamierzone cele
•  wspólne ustalenie zasad, kto może zasłużyć na odznakę Małego Ekologa 
•  poznanie zagrożeń jakie wynikają z nieodpowiedzialnego zachowania ludzi
•  rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
•  rozwijanie zainteresowań ekologicznych
•  wyrabianie pewności siebie, wiary we własne możliwości 
•  nabywanie umiejętności zdrowej rywalizacji, umiejętności wygrywania i przegrywa-

nia
•  rozwijanie ekspresji muzyczno – ruchowej
•  kształcenie umiejętności aktywnego słuchania muzyki
•  zachęcanie do słuchania muzyki poważnej

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewi-

dywać skutki swoichzachowań; 1/3
•  Dziecko utrzymuje porządek w swoim otoczeniu; 2/4
•  Dziecko w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrze-

bach i decyzjach; 3/4   
•  Dziecko przewiduje, na miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności mani-

pulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych 
zmianach); 4/1 

•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 
typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 4/2 

•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 
zdarzyć; 4/3 

•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-
szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej. 5/4

•  Dziecko zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 6/3
•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-
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kami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3 

•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-
mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozy-
cji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania; 10/2 
•  Dziecko nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 

przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12/1 
•  Dziecko wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, 

bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność); 12/2
•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych 

porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać 
zimę; 12/3

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-
odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10

Temat tygodnia
JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM
Temat dnia Mój dom 
Zamierzone cele
•  wzbogacanie słownictwa o nazwy domów: blok, wieżowiec, dom szeregowy, dom 

jednorodzinny
•  doskonalenie umiejętności poprawnego wypowiadania się, w sposób ciągły i lo-

gicznie powiązany podczas określania cech własnego domu (np. mój dom jest wy-
soki, ma 8 pięter, itp.) 

•  konstruowanie domu z tekturowych pudełek i wycinanek 
•  wdrażanie do samodzielnego wybierania potrzebnych materiałów 
•  kształcenie poczucia estetyki pracy
•  wdrażanie do samodzielnego porządkowania miejsca pracy
•  doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów
•  kształcenie umiejętności poprawnego posługiwania się określeniami: większy  

– mniejszy, niższy – wyższy
•  kształtowanie równowagi, koordynacji wzrokowo - ruchowej i ogólnej sprawności 

fizycznej
•  kształtowanie szybkości poprzez sprawne reagowanie na sygnał  

Temat dnia Zwiedzamy Warszawę
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wybranymi zabytkami, ciekawymi miejscami w Warszawie (spacer, 

film, prezentacja, seria obrazków, widokówki)
•  zapoznanie z pracą przewodnika turystycznego i pojęciem ,,stolica Polski”
•  nabywanie umiejętności współpracy w zespole
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•  wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez posługiwanie się zróżnicowanym 
materiałem plastycznym i wykorzystaniem różnych sposobów łączenia tychże mate-
riałów

•  zachęcanie do ekspresji plastycznej w oparciu o pozyskaną wiedzę i własne do-
świadczenia

•  wdrażanie do samodzielnego doboru elementów 
•  wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami 

Temat dnia Piękno polskiej ziemi 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z architekturą i ciekawymi miejscami do zwiedzania w swojej miejsco-

wości (budowle stare i nowe, zabytki, budynki mieszkalne, budynki użyteczności 
publicznej)

•  zapoznanie z terenami zielonymi w swojej miejscowości (park, las, łąka) 
•  utrwalanie znajomości nazwy swojej miejscowości
•  nabywanie umiejętności tworzenia kompozycji z tzw. nieużytków i z materiałów przy-

rodniczych
•  wdrażanie do dokładnego wykonania pracy
•  wdrażanie do zgodnej, wspólnej pracy w zespole
•  zapoznanie z podstawowym krokiem poloneza i pięknem tańca narodowego
•  kształcenie orientacji przestrzennej i poczucia rytmu
•  kształcenie umiejętności estetycznego poruszania się przy muzyce

Temat dnia Symbole narodowe Polski 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z symbolami narodowymi Polski (godło, flaga, hymn) i pojęciem ,,ojczy-

zna” 
•  budzenie szacunku i przywiązania do symboli narodowych
•  rozpoznawanie flagi Polski spośród innych 
•  przyjmowanie właściwej postawy podczas słuchania/śpiewania hymnu 
•  wskazywanie miejsc, okoliczności wykonywania hymnu Polski
•  wdrażanie do aktywnego słuchania legendy o powstaniu państwa polskiego (odpo-

wiadanie na pytania podczas słuchania legendy)
•  budzenie miłości i szacunku do własnego kraju
•  zapoznanie ze słowami, melodią, pochodzeniem i sposobem śpiewania hymnu 

Polski
•  wdrażanie do wspólnego śpiewania
•  okazywanie szacunku wobec odmienności w zachowaniu, w wyglądzie, w kulturze 

itp.

Temat dnia Unia Europejska 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z mapą Europy i wybranymi krajami europejskimi (zrzeszonymi w Unii 

Europejskiej)
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•  poznanie np. tradycyjnych potraw, muzyki z krajów UE (w miarę możliwości)
•  zapoznanie z wyglądem flagi Unii Europejskiej oraz hymnem Unii Europejskiej
•  doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez 

staranne wypełnianie konturów
•  kształtowanie równowagi, koordynacji ruchowej i ogólnej sprawności fizycznej
•  kształtowanie szybkości poprzez sprawne reagowanie na sygnał

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współ-

działać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 1/2
•  Dziecko zwraca bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem artyku-

lacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny zrozu-
miały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych 
metod komunikacji;3/1

•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2
•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi  

o ważnych sprawach; 3/3
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie 

uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1
•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-

łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1

•  Dziecko właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania; 10/2
•  Dziecko przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytka-

mi i dziełami sztuki oraz tradycji i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; 9/2 
•  Dziecko słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. 

opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, 
m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komuni-
kacji; interesuje się książkami; 14/4

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-
odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9

•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10
•  Dziecko zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orien-

tuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, straża-
ka;15/3

•  Dziecko wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warsza-
wa; 15/4

•  Dziecko nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do 
Unii Europejskiej; 15/5

•  sDzieckowie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. 15/6
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Temat tygodnia
MOI RODZICE
Temat dnia Moja rodzina
Zamierzone cele
•  ugruntowanie pojęcia „rodzina” i wdrażanie do prawidłowego określania członków 

bliższej i dalszej rodziny 
•  globalne czytanie wyrazu „rodzina”
•  rysowanie rodziny i nazywanie jej członków 
•  kreślenie wzorów literopodobnych
•  zapoznanie z pięknem literackiego języka w wierszu
•  wdrażanie do wypowiedzi niezbyt głośnej, poprawnej pod względem artykulacyj-

nym, z odpowiednią mimiką i intonacją
•  kształcenie uczucia przywiązania, szacunku i miłości do członków rodziny oraz po-

czucia bezpieczeństwa
•  kształtowanie gibkości, koordynacji ruchowej i świadomości własnego ciała
•  wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela

Temat dnia Zawody rodziców 
Zamierzone cele
•  wzbogacanie wiedzy o pracy ludzi w różnych zawodach oraz pracy swoich rodzi-

ców
•  rozpoznawanie i nazywanie zawodów przedstawianych pantomimicznie 
•  rozpoznawanie i nazywanie zawodów przy widocznym fragmencie obrazka
•  kształtowanie poglądu o potrzebie i roli każdego zawodu
•  budzenie szacunku do ludzi pełniących różne role społeczne, zawodowe
•  zapoznanie z figurami poloneza
•  kształcenie orientacji przestrzennej oraz poczucia rytmu
•  doskonalenie umiejętności estetycznego poruszania się przy muzyce

Temat dnia Co robi mama, co robi tata? 
Zamierzone cele
•  interesowanie się pracą zawodową rodziców i spotkanie z rodzicem – ekspertem  

(w miarę możliwości)  
•  globalne czytanie wyrazów: mama, tata oraz ich analiza i synteza sylabowa i gło-

skowa
•  wypowiadanie się na temat osób bliskich, mieszkających w jednym domu
•  kształtowanie umiejętności redagowania wypowiedzi na podstawie rozmów z rodzi-

cami i własnych obserwacji
•  wdrażanie do uważnego słuchania innych
•  zapoznanie z pojęciami: rzeźba, płaskorzeźba 
•  zapoznanie ze sposobem wykonania kompozycji przestrzennej z masy papierowej
•  rozwijanie wyobraźni, pomysłowości
•  budzenie uczucia zadowolenia ze sprawiania radości osobom bliskim 
•  budzenie szacunku dla rodziców
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•  uświadomienie różnorodności obowiązków związanych z prowadzeniem domu  
i koniecznością dzielenia się obowiązkami przez domowników

•  zapoznanie ze słowami i melodią piosenki
•  rozwijanie poczucia słuchu i pamięci muzycznej
•  budzenie zamiłowania do śpiewu   

Temat dnia Pomagamy rodzicom  
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze sposobem wykonania pracy plastycznej 
•  rozwijanie twórczej wyobraźni, pomysłowości 
•  doskonalenie sprawności palców i nadgarstków
•  budzenie uczucia zadowolenia ze sprawiania radości osobom bliskim 
•  uświadomienie różnorodności obowiązków związanych 
•  z prowadzeniem domu i koniecznością dzielenia się obowiązkami przez domowni-

ków
•  dostrzeganie potrzeb członków rodziny i rozumienie potrzeby pomocy, pocieszenia
•  zachęcanie do pomocy w drobnych pracach domowych (np. podczas nakrywania 

do stołu, porządkowanie zabawek, wytarcie kurzu itp.)
•  nabywanie poczucia przynależności do rodziny
•  kształtowanie gibkości, koordynacji ruchowej i świadomości własnego ciała
•  zapoznanie z zasadami nowej zabawy
•  wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela

Temat dnia Święto mamy i taty 
Zamierzone cele
•  kształtowanie uczucia przywiązania, szacunku i miłości do rodziców poprzez wspól-

ne uczestnictwo w uroczystości i przeżywanie ich święta 
•  budzenie uczucia zadowolenia ze sprawiania radości osobom bliskim 
•  rozwijanie predyspozycji słownych, wokalnych, tanecznych
•  wdrażanie do właściwego zachowania się podczas uroczystości

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;1/1 
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem ar-

tykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatyw-
nych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-
szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej. 5/4 

•  Dziecko wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, 
przedstawieniu, w teatrze, w kinie; 7/1

•  Dziecko odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, 
gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską); 7/2
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•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie 
uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1 

•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwię-
ku) i wyraża je ruchem; 8/2

•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-
mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozy-
cji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architek-
turą zieleni i architekturą wnętrz); 9/3

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-
odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

•  Dziecko wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracują, czym się 
zajmują; 15/1

Temat tygodnia
ŚWIĘTO DZIECI
Temat dnia Dzień Dziecka  
Zamierzone cele
•  integrowanie dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych
•  wyzwalanie radości ze wspólnej zabawy
•  rozwijanie wrażliwości na wartości muzyczne i wyrażanie muzyki ruchem, gestami  

i mimiką     
•  reagowanie ruchem na charakter muzyki, jej dynamikę , rytm i tempo
•  wdrażanie do właściwego zachowania się na uroczystościach przedszkolnych      

Temat dnia Nasi koledzy z różnych krajów 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z domami, zabawami i zajęciami dzieci z wybranych krajów 
•  wyszukiwanie w książkach ilustracji przedstawiających dzieci różnych ras, w różnych 

krajach
•  wdrażanie do poprawnego gramatycznie wypowiadania się na temat ilustracji 
•  rozumienie, że wszystkie dzieci mają takie same prawa (np. do zabawy, do radości) 
•  rozumienie i akceptacja podobieństw i różnic występujących wśród ludzi 
•  okazywanie szacunku wobec odmienności w zachowaniu, w wyglądzie, w kulturze 

itp.
•  nabywanie poczucia tolerancji i szacunku wobec praw innych
•  nabywanie i doskonalenie umiejętności rzutu i chwytu 
•  kształtowanie odpowiedzialności za osobę współćwiczącą

Temat dnia Zabawy z kolegami 
Zamierzone cele
•  wspomaganie orientacji w schemacie ciała i używanie zmysłów podczas zabaw ru-

chowych i ze śpiewem wybieranych przez dzieci
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•  nabywanie i rozwijanie umiejętności technicznych poprzez tworzenie przestrzennej 
kompozycji z papieru

•  zachęcanie do tworzenia różnych form przestrzennych 
o określonej funkcji i kształcie
•  wzmacnianie wiary dziecka w siłę wyobraźni i własnych twórczych pomysłów
•  kształcenie spostrzegawczości i wrażliwości na różnorodność otaczającego nas 

świata 
•  doskonalenie zdolności dostrzegania, rozróżniania, nazywania kolorów, kształtów, 

figur
•  budzenie poczucia sprawstwa i radości z wykonanej pracy
•  poznanie nowych i utrwalanie znanych zabaw ze śpiewem
•  rozwijanie predyspozycji muzycznych: poczucia słuchu, rytmu
•  wyzwalanie radości ze wspólnej zabawy  

Temat dnia Ulubione zabawki
Zamierzone cele
•  rozwijanie twórczego myślenia poprzez zabawę słowną typu ,,Co by było gdyby nie 

było zabawek?”
•  rozwiązywanie zagadek o ulubionych zabawkach 
•  kształcenie spostrzegawczości i uwagi poprzez wyszukiwanie i wskazywanie charak-

terystycznych cech wybranych zabawek
•  próby samodzielnego układania zagadek o zabawkach (wymienianie ich cech)
•  spontaniczne wypowiadanie się na temat ulubionych zabawek
•  wdrażanie do szanowania zabawek i odkładania ich na miejsce po skończonej za-

bawie
•  utrwalanie pojęcia ,,para”
•  rozwijanie wyobraźni plastycznej i umiejętności wyrażania wiedzy za pomocą kształ-

tu i barwy
•  nabywanie i doskonalenie umiejętności rzutu i chwytu 
•  kształtowanie odpowiedzialności za osobę współćwiczącą

Temat dnia Prawa dzieci 
Zamierzone cele
•  rozumienie, że wszystkie dzieci mają takie same prawa (np. do zabawy, do radości) 
•  zapoznanie ze sposobami spędzania wolnego czasu 
•  rozwijanie spostrzegawczości i myślenia poprzez prowadzenie zabaw badawczych  

i poznawanie właściwości mydła
•  kształcenie poprawnego oddechu i wydłużanie fazy wydechowej
•  wdrażanie do zabawy z poszanowaniem praw innych 
•  wyzwalanie radości podczas zabawy bańkami mydlanymi
•  utrwalanie pojęcia ,,abstrakcja”
•  rozwijanie wyobraźni twórczej 
•  doskonalenie umiejętności malowania i posługiwania się kształtem i barwą
•  wdrażanie do dokładnego opłukiwania pędzla przed użyciem kolejnej barwy 
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Treści z podstawy programowej
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współ-

działać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 1/2 
•  Dziecko wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, 

które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać  
i szykanować innych; 1/4

•  Dziecko rozumie potrzebę poszanowania odmienności i autonomii drugiego człowie-
ka.1/6

•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem ar-
tykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatyw-
nych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3 
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-

mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozy-
cji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architek-
turą zieleni i architekturą wnętrz).9/3

•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-
łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1

•  Dziecko rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne i po-
równuje ich wielkości; 13/8

•  Dziecko wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. 15/6

Temat tygodnia
MUZYKA WOKÓŁ NAS
Temat dnia Fryderyk Chopin 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z muzyką Fryderyka Chopina poprzez słuchanie poloneza lub walca 

(Polonez As-dur op. 53, Walc nr 1 Es-dur op. 18, Walc nr10 h-moll op.69 nr 2, 
Walc nr6 Des-dur op.64 nr1)

•  rozwijanie zainteresowania muzyką poważną
•  rozwijanie wrażliwości słuchowej
•  nabywanie umiejętności połączenia ruchu z dźwiękiem
•  kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej
•  rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej

Temat dnia Instrumenty perkusyjne 
Zamierzone cele
•  rozpoznawanie i nazywanie wybranych instrumentów perkusyjnych  
•  nabywanie umiejętności podziału zbioru na podzbiory i ponowne ich łączenie
•  doskonalenie umiejętności klasyfikowania i liczenia w zakresie 0-10 (i więcej)
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•  rozwijanie logicznego myślenia 
•  kształtowanie pojęcia „pomnik”
•  rozwijanie umiejętności przedstawiania muzyki za pomocą ekspresji plastycznej
•  odkrywanie własnych możliwości twórczych w kontakcie z muzyką

Temat dnia Orkiestra 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciami: orkiestra, dyrygent (film, zdjęcie, obrazek, prezentacja)
•  słuchanie utworu muzycznego wykonanego przez orkiestrę
•  rozpoznawanie i nazywanie wybranych instrumentów
•  zapoznanie ze sposobem wykonania instrumentu
•  kształcenie wyobraźni i poszukiwanie ciekawych rozwiązań dekoracyjnych
•  wdrażanie do porządkowania miejsca pracy 
•  zachęcanie do odtwarzania podanych rytmów
•  wyzwalanie radości podczas improwizacji melodycznych z użyciem wykonanych 

przez siebie instrumentów

Temat dnia Co słychać na łące? 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z mieszkańcami i odgłosami łąki (bocian, żaba, świerszcz, pszczoła, 

motyl, biedronka itp.)
•  obserwowanie zmian w przyrodzie i zjawisk atmosferycznych zachodzących latem
•  rozpoznawanie i nazywanie wybranych roślin, kwiatów 
•  rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i motywacji do dłuższych obserwacji natu-

ralnego środowiska przyrodniczego
•  rozumienie znaczenia pszczół dla rozwoju roślin
•  odgadywanie zagadek dźwiękowych
•  kształtowanie właściwej, odpowiedzialnej postawy wobec przyrody
•  wyrażanie wiedzy o świecie zwierząt poprzez tworzenie przestrzennych i płaskich 

form konstrukcyjnych
•  rozwijanie sprawności palców i nadgarstków
•  wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w miejscu pracy
•  nabywanie umiejętności połączenia ruchu z dźwiękiem
•  kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej
•  rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej

Temat dnia Muzyka żab 
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze stadiami rozwoju żaby w oparciu o obrazki
•  rozwijanie motoryki małej podczas wykonania żabek techniką origami z kółek 
•  kształcenie poczucia humoru
•  przezwyciężanie odrazy i lęku oraz nabywanie pozytywnego stosunku do żab i prze-

konania o ich pożytecznej roli
•  rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
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•  wdrażanie do uważnego słuchania muzyki
•  rozwijanie wrażliwości muzycznej i reagowanie na zmiany: tempa, dynamiki, barwę
•  kształcenie uważnej i skoncentrowanej postawy w oczekiwaniu na polecenia 

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 

typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 4/2
•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości; 5/3
•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwię-

ku) i wyraża je ruchem; 8/2 
•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-

kami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3

•  Dziecko w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej. 8/4 
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-

mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozy-
cji i form konstrukcyjnych; 9/1 

•  Dzieckowznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów 
(np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość 
z wykonanej pracy; 10/1

•  Dziecko właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania; 10/2
•  Dziecko rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszcze-

gólnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo 
wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, 11/1  

•  Dziecko nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 
przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12/1

•  Dziecko, wie jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, 
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność); 12/2

•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach 
roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę; 12/3

Temat tygodnia
CZYM  PODRÓŻUJEMY?
Temat dnia Środki lokomocji
Zamierzone cele
•  kształtowanie pojęcia „środki lokomocji”
•  wyszukiwanie i wycinanie pojazdów z gazetek reklamowych (jako pomoc do zabaw 

matematycznych)
•  tworzenie zbiorów pojazdów poruszających się po lądzie, wodzie i w powietrzu
•  doskonalenie umiejętności poprawnego stosowania pojęć: wolno – wolniej – naj-

wolniej, szybko – szybciej – najszybciej
•  kształcenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 

1-10 
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•  tworzenie zbiorów równolicznych i zapoznanie ze znakiem =
•  kształcenie uwagi, pamięci i logicznego myślenia
•  rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania 

ze środków lokomocji i bezpiecznego poruszania się po ulicy 
•  kształtowanie prawidłowego wysklepienia stopy i ogólnej sprawności fizycznej
•  zapoznanie z wykorzystaniem przyboru – hula hop
•  wdrażanie do współpracy w małych zespołach

Temat dnia Podróż dookoła świata 
Zamierzone cele
•  rozwijanie twórczego myślenia podczas poszukiwania odpowiedzi na pytanie „Co 

zabiorę w podróż dookoła świata?” 
•  wdrażanie do uzasadniania własnych opinii, wyborów
•  doskonalenie umiejętności naśladowania ruchem treści opowiadania przy muzyce, 

zgodnie z podanym rytmem
•  kształcenie zdolności tworzenia wyobrażeń słuchowych i ruchowych
•  zapoznanie z nazwami pociągów: osobowe, towarowe i sposobem wykonania po-

ciągu z pudełek
•  doskonalenie sprawności narządów mowy poprzez ćwiczenia na zgłoskach: buch, 

uch, puff, uff
•  rozwijanie zamiłowań konstrukcyjnych
•  wdrażanie do samodzielnego wybierania potrzebnych materiałów i porządkowania 

miejsca pracy

Temat dnia Kolorowy świat
Zamierzone cele
•  zapoznanie z tęczą jako zjawiskiem optycznym i meteorologicznym
•  współdziałanie w zespole i utrwalanie znajomości barw podczas zabaw z chustą 

animacyjną
•  nabywanie umiejętności porównywania długości i pomiaru poprzez zabawę koloro-

wymi wstążkami
•  kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody
•  rozwijanie umiejętności posługiwania się barwą poprzez odpowiednie dobieranie 

kolorów i tworzenie nowych
•  kształcenie i wyrażanie wyobraźni poprzez ekspresję plastyczną
•  wdrażanie do szanowania wytworów pracy innych

Temat dnia Wakacyjne podróże 
Zamierzone cele
•  kształtowanie pojęcia „wakacje” 
•  wspólne tworzenie opowiadania o wakacyjnych podróżach 
•  rozwijanie twórczego myślenia i wymyślanie tytułu opowiadania (gry)
•  zilustrowanie treści opowiadania małymi, prostymi rysunkami
•  zapoznanie ze sposobem wykonania gry do wymyślonego przez zespół opowiadania 
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•  doskonalenie umiejętności rozplanowania pól na planszy
•  wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł gry
•  rozwijanie emocjonalnej odporności (nie zawsze wygrywam, ale też nie zawsze 

przegrywam)
•  kształtowanie prawidłowego wysklepienia stopy i ogólnej sprawności fizycznej
•  zapoznanie z wykorzystaniem przyboru – hula hop
•  wdrażanie do współpracy w małych zespołach

Temat dnia Bezpieczne wakacje 
Zamierzone cele
•  podczas spaceru po osiedlu, obserwacja miejsc bezpiecznych/niebezpiecznych do 

zabawy 
•  wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw, przewidywania 

skutków zachowania i zwracania się z prośbą o pomoc do dorosłych 
•  poznanie i utrwalanie znajomości numerów alarmowych: 112, 999, 998, 997 
•  rozwijanie myślenia i rozumienie zakazu zabawy w miejscach do tego nie przezna-

czonych i bez opieki osób dorosłych (np. w pobliżu tras komunikacyjnych, zbiorni-
ków wodnych)

•  rozwijanie poprawnej aktywności językowej poprzez uaktywnianie w obszarze swo-
bodnych wypowiedzi krótszych i dłuższych

•  wdrażanie do wypowiadania się na forum grupy
•  rozwijanie wrażliwości słuchowej podczas rozpoznawania dźwięków o różnym natę-

żeniu i z różnej odległości („Skąd słychać dźwięk?”)
•  budzenie uczucia satysfakcji z dobrze wykonanego zadania (odgadnięcia źródła 

dźwięku)

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współ-

działać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 1/2 
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem ar-

tykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatyw-
nych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3 
•  Dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać 

pomoc, umie o nią poprosić; 6/1
•  Dziecko orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środ-

ków transportu; 6/2 
•  Dziecko próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przed-

szkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie; 6/5
•  Dziecko dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego; 

8/2
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-

mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozy-
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cji i form konstrukcyjnych; 9/1
•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-

łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1

•  Dziecko właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania; 10/2
•  Dziecko rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów  

w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; 13/5
•  Dziecko wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: kro-

kami, stopa za stopą; 13/6
•  Dziecko zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku; 

13/7
•  Dziecko potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia 

typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od le-
wej strony kartki;14/1

•  Dziecko rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz 
często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu; 14/5

•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9

•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10
•  Dziecko zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orien-

tuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, straża-
ka;15/2

Temat tygodnia
WAKACJE 
Temat dnia Nad morzem 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z nazwą - Morze Bałtyckie oraz innymi wybranymi nazwami mórz 
•  zapoznanie z wybranymi organizmami żyjącymi w wodzie
•  wdrażanie do dłuższego skupiania uwagi i poprawnego  wypowiadania się na te-

mat wysłuchanych treści opowiadania
•  rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą
•  ćwiczenie dużych grup mięśniowych 
•  kształtowanie wyczucia siły
•  doskonalenie orientacji podczas biegu w zespole

Temat dnia W górach
Zamierzone cele
•  zapoznanie z krajobrazem górskim i niebezpieczeństwami, na które mogą być na-

rażeni turyści
•  nabywanie umiejętności układania i rozwiązywania prostych zadań tekstowych
•  próby dodawania w zakresie 0-5 (przez dosuwanie, dokładanie)
•  nabywanie umiejętności pakowania rzeczy do wyjazdu
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•  wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wyjazdów 
•  zapoznanie ze sposobem wykonania kolażu
•  zachęcanie do ekspresji plastycznej w oparciu o pozyskaną wiedzę i własne do-

świadczenia
•  wdrażanie do samodzielnego doboru elementów 
•  usprawnianie palców i nadgarstków

Temat dnia Na wsi 
Zamierzone cele
•  wskazywanie różnic i podobieństw podczas porównywania dwóch obrazków przed-

stawiających wieś i miasto 
•  zapoznanie z właściwościami magnesu
•  kształcenie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń  

i próby uogólniania 
•  przestrzeganie zasady uważnego, starannego wykonywania zadań
•  doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem treści wiersza 
•  wyzwalanie radości podczas wspólnej zabawy

Temat dnia Wakacyjne plany
Zamierzone cele
•  kształtowanie pojęcia „plan” 
•  doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli, marzeń poprzez działania pla-

styczne 
•  zachęcanie do samodzielnego wybierania materiałów plastycznych  i porządkowa-

nia miejsca pracy
•  ćwiczenie dużych grup mięśniowych 
•  kształtowanie wyczucia siły
•  doskonalenie orientacji podczas biegu w zespole bez potrącania innych

Temat dnia Żegnamy przedszkole 
Zamierzone cele
•  doskonalenie umiejętności prezentowania wierszy, piosenek, tańców przed publicz-

nością
•  wdrażanie do przezwyciężania nieśmiałości i właściwego zachowania się podczas 

uroczystości

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1 
•  Dziecko w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewi-

dywać skutki swoich zachowań; 1/3
•  Dziecko samodzielnie ubiera się i rozbiera;2/4 
•  Dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać 

pomoc, umie o nią poprosić; 6/1
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•  Dziecko orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środ-
ków transportu; 6/2 

•  Dziecko zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 6/3 
•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną 

do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami 
niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;14/3

•  Dziecko słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. 
opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, 
m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komuni-
kacji; interesuje się książkami; 14/4

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-
odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6
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Temat tygodnia
JESTEM W PRZEDSZKOLU
Temat dnia Moje przedszkole
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wyglądem sali i innymi pomieszczeniami przedszkola (szatnia, sekre-

tariat, gabinet dyrektora, kuchnia itp.)
•  zapoznanie z wybranymi cechami charakteryzującymi przedszkole (nazwa miejsco-

wości, w której znajduje się przedszkole, ogólny wygląd budynku np.: wysoki/niski, 
numer przedszkola, nazwa przedszkola, nazwa ulicy itp.)

•  zapoznanie z wyglądem własnej sali i współuczestniczenie w rozmieszczeniu kąci-
ków tematycznych, zabawek(ustawianie przez dzieci lekkich mebelków, pojemni-
ków, zabawek)

•  umieszczenie prostych napisów w sali, w kącikach tematycznych, do globalnego 
czytania

•  kształtowanie postawy współgospodarza sali
•  sprawne wykonywanie czynności higienicznych (m.in. czyszczenie zębów, w miarę 

możliwości)
•  kształtowanie właściwego stosunku do pracowników placówki
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
•  nauka przyjmowania prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach wyjściowych
•  kształtowanie odpowiedzialności za współćwiczącego
•  pełnienie tygodniowych dyżurów (według potrzeb i możliwości np. w kącikach tema-

tycznych, przy posiłkach, w łazience) i podporządkowywanie się poleceniom dyżur-
nych

Temat dnia Moi koledzy
Zamierzone cele
•  zwrócenie uwagi na właściwe odnoszenie się do kolegów, koleżanek i pokojowe 

rozstrzyganie sporów
•  wyrabianie nawyku stosowania form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnika-

mi  
•  nawiązywanie przyjaźni przedszkolnych
•  zapoznanie z pojęciami: kolega, koleżanka, przyjaciel, przyjaciółka
•  rozpoznawanie swojego imienia spośród wielu imion (prawo do tożsamości: mam 

imię i nazwisko)
•  rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez wybrzmiewanie pierwszej głoski imienia 

(wygłos)
•  analiza i synteza słuchowa imion (dzielenie na sylaby)
•  wykonanie książki o grupie poprzez zebranie narysowanych autoportretów z podpi-

saniem imionami i umieszczenie jej w kąciku książek
•  integrowanie się z grupą i dostrzeganie problemów rówieśników

8. TREŚCI PROGRAMOWE
JEsIEŃ 6-LATKI
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•  szanowanie innych i oczekiwanie od nich tego samego
•  wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania i próby określania głównej myśli 

opowiadania
•  wzbogacanie czynnego słownictwa 
•  wdrażanie do słuchania innych i oczekiwania na swoją kolej 
•  kształtowanie umiejętności właściwego współżycia w grupie
•  zapoznanie z częściami ciała człowieka ze szczególnym uwzględnieniem szczegó-

łów twarzy (oczy, brwi, rzęsy itp.)
•  kształcenie umiejętności starannego, precyzyjnego rysowania

Temat dnia Zabawy w sali – kontrakt
Zamierzone cele
•  współtworzenie kontraktu grupy jako zbioru zasad i norm panujących w przedszko-

lu 
•  wdrażanie do zgodnego korzystania ze wspólnej przestrzeni do zabaw i zabawek
•  wyrabianie cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej zabawy atrakcyjną zabawką 
•  rozumienie, że każdy ma takie same prawa (np. do zabawy, do odpoczynku)
•  kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji samego siebie
•  integrowanie się z grupą i dostrzeganie problemów rówieśników
•  wspólne ustalenie , iż z okazji urodzin będzie miła niespodzianka dla jubilata np. 

śpiewanie 100 lat, ulepienie wspólnej od grupy babeczki, narysowanie laurki itp.
•  uświadomienie konieczności przestrzegania wspólnie ustalonych zasad
•  wdrażanie do samodzielnego, w małych zespołach organizowania sobie zabawy 

oraz szanowanie prawa do odmowy w zabawie, szanowanie indywidualnego zda-
nia 

•  wdrażanie do utrzymania porządku w sali, na swojej półce, w szatni
•  wdrażanie do pełnienia dyżurów i podporządkowywania się poleceniom dyżurnych
•  zachęcanie do tworzenia form przestrzennych o określonym kształcie i wielkości
•  rozwijanie zdyscyplinowania i wytrwałości w pracy

Temat dnia Magiczne słowa
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,magiczne słowa” oraz zwrotami grzecznościowymi: pro-

szę, dziękuję, przepraszam
•  rozwijanie myślenia i wdrażanie do uogólniania
•  kształtowanie nawyku stosowania form grzecznościowych w kontaktach z rówieśni-

kami i dorosłymi
•  rozpoznawanie i nazywanie wybranych emocji podczas odgrywania scenek dramo-

wych
•  rozumienie i posługiwanie się umownymi gestami (np. machanie dłonią – pa, pa, 

do widzenia, przywoływanie zgiętym palcem, zaprzeczenie kręceniem głową itp.)
•  rozwijanie sprawności grafomotorycznych poprzez rysowanie linii po śladzie i bez
•  rozwijanie wrażliwości estetycznych podczas wykonywania wizytówki 
•  zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 1
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•  kształtowanie pojęcia liczby 1 w aspekcie kardynalnym
•  pisanie cyfry 1 w powietrzu, na dywanie, na ręce, po śladzie
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
•  nauka przyjmowania prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach wyjściowych
•  kształtowanie odpowiedzialności za współćwiczącego

Temat dnia Bawimy się wesoło  
Zamierzone cele
•  przestrzeganie prawa dziecka do zabawy i radości 
•  rozwijanie poczucia humoru (np. wierszem, piosenką o żartobliwym przekazie)
•  wyzwalanie radości podczas zabaw z zakresu śmiechoterapii
•  kształtowanie pozytywnych odczuć w kontakcie z rówieśnikiem
•  zapoznanie z wyglądem i nazwami jesiennych kwiatów (np. astry, słoneczniki- oka-

zy naturalne, ilustracje, prezentacja)
•  kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z obserwacją kształtu, wielko-

ści, barwy kwiatów
•  nabywanie umiejętności starannego kolorowania obrazków 
•  rozwijanie wrażliwości na barwę
•  współudział w przygotowaniu pomocy do zabaw i zajęć (np. powieszenie obrazków, 

wybór instrumentów muzycznych)
•  wdrażanie do właściwego zachowania się w grupie i stosowania form grzecznościowych
•  kształcenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu
•  zachęcanie do aktywnego reagowania ruchem na treść piosenki

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współ-

działać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 1/2 
•  Dziecko wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, 

które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także że nie należy wyszydzać  
i szykanować innych; 1/4

•  Dziecko rozumie potrzebę poszanowania odmienności i autonomii drugiego człowie-
ka. 1/6

•  Dziecko jest samodzielne w zakresie higieny osobistej; 2/1
•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi  

o ważnych sprawach; 3/3
•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3
•  Dziecko próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przed-

szkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie; 6/5
•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1 
•  Dziecko zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej; 13/4
•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-

odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;14/6
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•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9

•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10
•  Dziecko zna swoje prawa i obowiązki;15/2
•  Dzieckowie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.15/6

Temat tygodnia
BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA
Temat dnia Droga do przedszkola 
Zamierzone cele
•  rozumienie konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego i wdrażanie do ich 

przestrzegania 
•  rozumienie grożących niebezpieczeństw i sposobów ich unikania (np. zakaz poru-

szania się bez opieki dorosłych)
•  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej i podczas 

jazdy autem (nie chodzenie w autobusie, trzymanie się, mówienie umiarkowanym 
głosem, zapinanie pasów w foteliku itp.)

•  poznanie podstawowych zasad poruszania się i zachowania pieszego na drodze; 
noszenie odblasków poza miastem, po zmroku

•  zapoznanie z różnymi oznaczeniami przejścia dla pieszych: znak drogowy, sygnali-
zator świetlny, pasy – zebra, ,,Agatka”, przejścia nadziemne i podziemne

•  rozumienie wieloznaczności pojęcia „zebra”
•  rozróżnianie stron: prawa/lewa, kierunków: w prawo/w lewo
•  zapoznanie z zasadami poruszania się pieszych poza miastem(lewym poboczem, 

wyposażenie w elementy odblaskowe, szczególnie w okresie jesienno-zimowym,  
o zmierzchu)

•  rozwijanie umiejętności świadomego zapamiętywania
•  wyrabianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych, pod-

czas poruszania się po drogach
•  kształcenie umiejętności łączenia różnych materiałów i wdrażanie do porządkowa-

nia miejsca pracy
•  rozwijanie orientacji przestrzennej
•  pełnienie tygodniowych dyżurów (według potrzeb i możliwości np. w kącikach tema-

tycznych, przy posiłkach, w łazience) i podporządkowywanie się poleceniom dyżur-
nych

Temat dnia Kolorowe znaki 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z podziałem znaków drogowych na: ostrzegawcze, zakazu, nakazu, 

informujące
•  obserwacja ruchu ulicznego w terenie (w miarę możliwości)
•  zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi ostrzegawczymi, zakazu, nakazu, 

informującymi i rozumienie znaczenia symboli na znakach
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•  nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych płaskich 
(koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt)

•  wskazywanie przedmiotów z otoczenia w kształcie podanych wzorców geometrycz-
nych (np. znaki drogowe)

•  kształcenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami 
•  rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez staranne wycinanie po linii 

prostej i okręgu
•  utrwalanie pojęć: na górze, na dole, po środku

Temat dnia Pojazdy na naszych drogach
Zamierzone cele
•  obserwowanie i nazywanie pojazdów jeżdżących po ulicach w pobliżu przedszkola
•  poznawanie i nazywanie pojazdów poruszających się po lądzie (samochody osobo-

we i ciężarowe, tramwaje, autobusy, rowery, motocykle itp.)
•  rozwijanie uwagi i słuchu podczas słuchania i rozpoznawania odgłosów ulicznych 

(np.: sygnały: policji, karetki, klakson, odgłos silnika, odgłos tramwaju, dzwonek 
roweru)

•  zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się na przystanku autobusowym 
i w środkach komunikacji publicznej

•  rozwijanie twórczej wyobraźni, inicjatywy i pomysłowości oraz umiejętności wyraża-
nia ich w dostępnych formach ekspresji plastyczno-technicznej (kolaż)

•  wdrażanie do zachowania ładu i porządku wokół siebie 
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
•  kształtowanie umiejętności wykorzystania przyboru w trakcie ćwiczeń
•  bezpieczne posługiwanie się przyborem

Temat dnia Ulica nie jest do zabawy
Zamierzone cele
•  zapoznanie z różnymi zagrożeniami na ulicy 
•  rozumienie, że nie w każdym miejscu można się bawić, nie każde miejsce jest bez-

pieczne
•  rozwijanie spostrzegawczości oraz logicznego kojarzenia faktów pokazywanych na 

poszczególnych obrazkach
•  wdrażanie do formułowania wniosków z historyjki obrazkowej
•  wyrabianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych
•  rozwijanie spostrzegawczości, uwagi, cierpliwości poprzez układanie obrazka z 5-6 

części według wzoru
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
•  kształtowanie umiejętności wykorzystania przyboru w trakcie ćwiczeń
•  wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się przyborem
•  sprawne wykonywanie poleceń i przestrzeganie przyjętych reguł (np. reagowanie na 

sygnał graficzny)
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Temat dnia Spotkanie z policjantem
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze społeczną rolą policjanta i numerami alarmowymijednostek ratow-

niczych (straż pożarna - 998, policja - 997, pogotowie ratunkowe – 999, między-
narodowy numer alarmowy - 112)

•  kształcenie umiejętności formułowania pytania 
•  zachęcanie do zadawania pytań
•  wyrabianie nawyku właściwego zachowania się w stosunku do zaproszonego go-

ścia
•  utrwalenie wiadomości o charakterystycznych cechach munduru policjanta, wyglą-

dzie policjanta
•  rozwijanie motoryki małej (swobodny ruch ręki, właściwy nacisk) poprzez rysowanie 

kredkami i flamastrami na dużym formacie
•  kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy policjanta
•  kształtowanie postawy zaufania do policjanta oraz nabywanie świadomości o bez-

piecznym przekazaniu informacji o sobie, o adresie zamieszkania

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; 

wie, komu można podawać takie informacje; 1/5
•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi  

o ważnych sprawach; 3/3
•  Dzieckogrupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: 

to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 4/2
•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 

zdarzyć; 4/3
•  Dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać 

pomoc, umie o nią poprosić; 6/1
•  Dziecko orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze 

środków transportu; 6/2
•  Dziecko próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przed-

szkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie; 6/5
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-

mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozy-
cji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów  
w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; 13/5

•  Dziecko rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne i po-
równuje ich wielkości.13/8

•  Dziecko potrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpo-
znać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; 14/2

•  Dziecko rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz 
często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu; 14/5

•  Dziecko zna swoje prawa i obowiązki; 15/2



Program wychowania przedszkolnego

198

•  Dziecko zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje 
się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka; 15/3

Temat tygodnia
JESIEŃ W PARKU I W LESIE
Temat dnia Drzewa liściaste 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z nazwami drzew liściastych i ich charakterystycznymi cechami(kaszta-

nowiec, klon, dąb, jarzębina, leszczyna, lipa itp.) poprzez: obserwację w środowi-
sku naturalnym, obrazki, film, prezentację, doświadczenia poszukujące

•  wyzwalanie radości z barw jesieni i tworzenie bukietów z liści, odbijanek 
•  zapoznanie z budową drzewa: korzeń, pień, gałęzie, konary, liście
•  rozwijanie wrażliwości na jesienną różnorodność w przyrodzie (w barwach, kształ-

tach, wielkościach) 
•  usprawnianie motoryki małej poprzez: rysowanie po śladzie, rysowanie samodziel-

ne, kolorowanie, lepienie z plasteliny
•  wdrażanie do posługiwania się językiem literackim podczas nauki wiersza na pamięć
•  wskazywanie rymów w wierszu i tworzenie własnych
•  wdrażanie do prawidłowego oddechu podczas wygłaszania wiersza
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
•  kształtowanie umiejętności korzystania z przyboru w trakcie ćwiczeń
•  wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się przyborem
•  pełnienie tygodniowych dyżurów (według potrzeb i możliwości np. w kącikach tematycz-

nych, przy posiłkach, w łazience) i podporządkowywanie się poleceniom dyżurnych

Temat dnia Drzewa iglaste  
Zamierzone cele
•  poznanie roli drzew liściastych i iglastych w życiu człowieka i zwierząt
•  dobieranie w pary, przyporządkowywanie szyszek do gałązek (i odwrotnie)
•  kształcenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonej cechy (wiel-

kość, gatunek)
•  poznanie wspólnych cech jakościowych przedmiotów, według których zostały połą-

czone w grupy
•  porównywanie liczebności zbiorów , „na oko” i poprzez łączenie w pary
•  odwzorowywanie liczebności zbiorów (np. ułóż/narysuj tyle klocków ile jest szyszek)
•  odtwarzanie liczebności zbiorów z pamięci (np. podskocz/ tyle razy, ile jest szyszek)
•  rozwijanie wrażliwości na działanie linii i plamy poprzez malowanie farbą kryjącą
•  rozwijanie ekspresji malarskiej

Temat dnia Drzewa i ich owoce 
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie (zmiana barwy liści, opadanie 

liści, wykształcanie owoców i wydawanie nasion)
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•  poznanie owoców drzew liściastych i zbieranie ich np.: na zimowy pokarm dla pta-
ków, do prac plastyczno-technicznych, jako liczmany 

•  zbieranie owoców i nasion drzew iglastych (szyszki sosny, świerku, modrzewia itp.) 
•  zapoznanie z cyklem rozwoju drzewa (od nasionka do drzewa)
•  uświadomienie konieczności spełnienia określonych warunków do rozwoju drzewa 

(wpływ warunków atmosferycznych, nie łamanie sadzonek itp.)
•  budzenie zainteresowania otaczającym nas światem i uwrażliwienie na piękno ota-

czającej przyrody
•  tworzenie sytuacji rozwijających różne formy ekspresji
•  kształcenie umiejętności porównywania i klasyfikowania
•  kształcenie poczucia słuchu, rytmu i pamięci muzycznej
•   budzenie zamiłowania do śpiewu

Temat dnia Jesień w lesie 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z charakterystycznymi cechami wybranych grzybów jadalnych i nieja-

dalnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na grzyby trujące
•  kształcenie wrażliwości na piękno lasu jesienią i nie niszczenie grzybów niejadal-

nych, nie zrywanie mchów chronionych 
•  utrwalanie nazw wybranych zwierząt leśnych i kojarzenie nazw z ich charakterystycz-

nymi cechami 
•  kształcenie wrażliwości na piękno przyrody
•  zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 2
•  kształtowanie pojęcia liczby 2 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym
•  pisanie cyfry 2 w powietrzu, na dywanie, na ręce, po śladzie oraz samodzielnie
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
•  kształtowanie umiejętności korzystania z przyboru w trakcie ćwiczeń
•  wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się przyborem
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcie: makieta
•  wdrażanie do podejmowania decyzji, dokonywania samodzielnych wyborów
•  doskonalenie umiejętności bezpiecznego i dokładnego cięcia po linii
•  wdrażanie do zgodnej współpracy w małych zespołach (4-6 osób)

Temat dnia Las i jego bogactwo
Zamierzone cele
•  zapoznanie z roślinami charakterystycznymi dla jesieni: grzyby jadalne i niejadalne, 

wrzosy, mchy itp.
•  przybliżenie środowiska leśnego jako miejsca przyjaznego i potrzebnego ludziom 

(w miarę możliwości: gry i zabawy w lesie, zabawy badawcze, tropiące)
•  zapoznanie z zasadami bezpiecznego pobytu w lesie (np. właściwe ubranie, obu-

wie)
•  wdrażanie do szanowania fauny i flory leśnej
•  kształtowanie pojęcia „zdanie” i przeliczanie wyrazów w zdaniu (np. 4 wyrazy, to 

ułożone 4 klocki)
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•  doskonalenie umiejętności porównywania i klasyfikowania
•  wykonywanie prac według podanego wzoru
•  doskonalenie motoryki małej poprzez wypełnianie rysunku plasteliną
•  wdrażanie do estetycznego wykonania pracy
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
•  kształtowanie umiejętności korzystania z przyboru w trakcie ćwiczeń
•  wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się przyborem 

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2
•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 

typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 4/2
•  Dziecko zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 6/3
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie 

uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1
•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-

kami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3

•  Dziecko właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania; 10/2 
•  Dziecko wymienia oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 

przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;12/1
•  Dzieckowie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bez-

pieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność); 12/2
•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych 

porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać 
zimę; 12/3

•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1 
•  Dziecko porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne  

i nierównoliczne; 13/3
•  Dziecko zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej; 13/4
•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną 

do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami 
niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi; 14/3

•  Dziecko słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. 
opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, 
m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komuni-
kacji; interesuje się książkami;14/5
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Temat tygodnia
JESIEŃ W SADZIE I W OGRODZIE
Temat dnia Gdzie rosną owoce?  
Zamierzone cele
•  rozróżnianie i nazywanie owoców rosnących w Polsce i egzotycznych 
•  analiza i synteza słuchowa nazw owoców (dzielenie na sylaby, wybrzmiewanie gło-

sek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie)
•  rozumienie pojęć: owoce krajowe, owoce egzotyczne
•  wdrażanie do posługiwania się prawidłowymi nazwami drzew owocowych (jabłoń, 

grusza, śliwa)
•  globalne czytanie: jabłoń, grusza, śliwa, sad
•  poznanie prac jesiennych w ogrodzie i w sadzie (zbieranie płodów, porządkowanie 

przed zimą, osłanianie roślin na zimę)
•  wskazywanie różnic między ogrodem a sadem (np. porównywanie dwóch obraz-

ków)
•  kształcenie umiejętności rozpoznawania owoców za pomocą różnych zmysłów 

wzbogacanie słownictwa odnoszącego się do cech owocu
•  wzbogacanie słownictwa odnoszącego się do cech owocuwprowadzenie litery o, O; 

analiza i synteza słuchowo-wzrokowa; budowanie schematu i modelu wyrazu pod-
stawowego; pisanie litery w powietrzu, na ręce, po śladzie i samodzielnie (według 
możliwości dziecka)

•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
•  wdrażanie do dokładnego wykonywania ćwiczeń z przyborem
•  kształtowanieumiejętności współpracy w parach
•  pełnienie tygodniowych dyżurów (według potrzeb i możliwości np. w kącikach tema-

tycznych, przy posiłkach, w łazience) i podporządkowywanie się poleceniom dyżur-
nych

Temat dnia W sadzie
Zamierzone cele
•  wdrażanie do tworzenia uogólnień i rozumienie pojęć: owoce, sad
•  gromadzenie naturalnych okazów owoców
•  wdrażanie do /uważnego słuchania i wykonywania poleceń
•  nabywanie umiejętności wyróżniania podzbiorów, przeliczanie i porównywanie li-

czebności zbiorów (np. poprzez zabawę tematyczną ,,w sklep”)
•  przedstawianie liczby jako sumy dwóch składników i rozumienie dodawania jako 

dokładania, dosuwania
•  zapoznanie ze znakami +, =
•  rozwijanie myślenia, pamięci i uwagi podczas słuchania opowiadania
•  wzbogacanie słownictwa odnoszącego się do cech przedmiotu (ćwiczenia słownikowe)
•  doskonalenie sprawności palców, poprzez wydzierankę
•  kształcenie umiejętności dokładnego wypełniania konturu
•  wdrażanie do estetycznego wykonania pracy, wyrabianie nawyku doprowadzania 

pracy do końca
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Temat dnia Owoce, to są witaminy
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,witaminy”
•  wyrabianie przekonania o potrzebie jedzenia owoców i ich wpływie na zdrowie
•  przygotowanie i degustacja np. soku ze świeżych owoców ( w miarę możliwości)
•  zapoznanie z możliwościami robienia przetworów z owoców (dżem, konfitura, kom-

pot, sok, galaretka itp.), mrożenia owoców i suszenia owoców
•  suszenie jabłek (w miarę możliwości)
•  analiza i synteza sylabowa nazw owoców
•  lepienie z masy solnej, plasteliny, gliny, ciastoliny, modeliny itp.  (wykonanie formy 

przestrzennej według własnego pomysłu, formowanie wybranego owocu)
•  porównywanie masy (ciężaru) wybranych przedmiotów i zapoznanie z wagą szalko-

wą 
•  kształcenie uwagi, cierpliwości i rozwijanie zamiłowań do precyzyjnego wykonywa-

nia szczegółów
•  wdrażanie do dbałości o ład i porządek w miejscu pracy
•  rozwijanie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno – ru-

chowego
•  zachęcanie do aktywności i tworzenia improwizacji melodycznej
•  kształcenie poczucia pewności siebie i wiary we własne możliwości

Temat dnia Owocowe sałatki
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciami: sałatka, surówka
•  przygotowanie i degustacja owocowej sałatki (w miarę możliwości)
•  wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożem (plastikowym)
•  poznanie budowy owocu (np. jabłka)
•  zapoznanie z rolą nasion
•  kształtowanie przekonania o konieczności mycia owoców przed jedzeniem i spoży-

waniem ich, jako źródła witamin
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
•  wdrażanie do dokładnego wykonywania ćwiczeń z przyborem
•  kształtowanie umiejętności współpracy w parach

Temat dnia Owocowe zagadki 
Zamierzone cele
•  utrwalanie wybranych wiadomości o owocach (np. poprzez technikę doświadczeń 

poszukujących, tworzenie swobodnego tekstu)
•  twórcza zabawa słowna i układanie dialogu owoców, przeprowadzanie wywiadu  

z owocami (np. ,,Jestem gruszka i rosłam na gruszy, a Ty jak się nazywasz?”)
•  układanie obrazka z części
•  uogólnianie wiedzy poprzez rozwiązywanie krzyżówki z hasłem „owoce” 
•  rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie i smaku (np. zabawy 

dydaktyczne: ,,Czarodziejski worek”, „Prawda czy fałsz?”)
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•  wdrażanie do logicznego myślenia oraz wyrabianie umiejętności pokonywania 
trudności o charakterze umysłowym

•  wyzwalanie radości z osiągniętego wyniku
•  kształcenie odporności emocjonalnej poprzez doświadczanie porażek i sukcesów
•  rozwijanie poczucia słuchu i rozpoznawanie dźwięków niskich i wysokich, tempa  

i charakteru muzyki
•  kształcenie inwencji twórczej podczas przedstawiania muzyki ruchem
•  wdrażanie do koncentracji i uważnego słuchania poleceń nauczyciela

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewi-

dywać skutki swoich zachowań; 1/3
•  Dziecko właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu  

i sprząta po sobie; 2/2
•  Dzieckogrupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: 

to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 4/2
•  Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia 

i zdrowego trybu życia;5/1
•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-

szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej; 5/4
•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-

łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1

•  Dziecko nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 
przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12/1

•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1  
•  Dziecko dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub 

na innych zbiorach zastępczych;13/2
•  Dziecko porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne  

i nierównoliczne; 13/3
•  Dzieckopotrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać 

i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; 14/2
•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-

odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6
•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń  

i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7
•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 

14/8
•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-

nia; 14/9
•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10
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Temat tygodnia
JESIEŃ W OGRODZIE
Temat dnia Warzywa z mojego ogrodu  
Zamierzone cele
•  zapoznanie z warzywami najczęściej uprawianymi w Polsce oraz z warunkami nie-

zbędnymi do ich uprawy
•  rozpoznawanie roślin po ich charakterystycznych częściach: liściach, kwiatach, owo-

cach, korzeniu, zapachu, smaku
•  poznanie prac jesiennych w ogrodzie i w sadzie (zbieranie plonów, porządkowanie 

przed zimą, osłanianie roślin na zimę)
•  wskazywanie różnic między ogrodem a sadem (np. porównywanie dwóch obraz-

ków)
•  zapoznanie z pojęciami: ogrodnik, ogrodniczka, rolnik i budzenie szacunku do 

pracy ogrodników, rolników, farmerów
•  zachęcanie do spożywania warzyw
•  poznanie związku między porą roku a wykształcaniem części roślin 
•  rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie
•  rozróżnianie zdarzeń rzeczywistych i fikcyjnych po słuchaniu baśni
•  wspólne przygotowanie pomocy do zajęć
•  rozwijanie pozytywnych relacji między dziećmi a nauczycielem; tworzenie atmosfery 

zaufania i akceptacji
•  wprowadzenie litery a, A; analiza i synteza słuchowo-wzrokowa; budowanie sche-

matu i modelu wyrazu podstawowego; pisanie litery w powietrzu, na ręce, po śla-
dzie i samodzielnie (według możliwości dziecka)

•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej z użyciem nietypowego przyboru
•  wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela
•  pełnienie tygodniowych dyżurów (według potrzeb i możliwości np. w kącikach tema-

tycznych, przy posiłkach, w łazience) i podporządkowywanie się poleceniom dyżur-
nych

Temat dnia Wesołe warzywa 
Zamierzone cele
•  nabywanie umiejętności wyróżniania i nazywania części warzyw
•  uogólnianie wiedzy poprzez rozwiązywanie krzyżówki z hasłem „warzywa”
•  wyróżnianie części jadalnych (wybranych warzyw)
•  doskonalenie sprawności rąk i rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej po-

przez ćwiczenia grafomotoryczne np. uzupełnianie brakującej części rośliny poprzez 
dorysowanie (po śladzie i bez)

•  zachęcanie do spożywania warzyw będących źródłem witamin
•  kształcenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonej cechy (wiel-

kość, kształt, kolor)
•  kształcenie umiejętności pracy w zespole
•  wdrażanie do samodzielnego wytwarzania elementu będącego częścią powstającej 

całości



Program wychowania przedszkolnego

205

•  wdrażanie do dbałości o estetykę pracy i miejsca pracy; samodzielne porządkowa-
nie miejsca pracy 

•  doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej

Temat dnia Warzywne kukiełki 
Zamierzone cele
•  rozwijanie mowy i słownika poprzez prawidłowe nazywanie warzyw 
•  rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej 
•  tworzenie form przestrzennych - kukiełek warzywnych 
•  wdrażanie do samodzielnego wybierania warzywa i potrzebnych materiałów
•  rozwijanie twórczej wyobraźni, inicjatywy i pomysłowości
•  kształcenie umiejętności łączenia różnych elementów, materiałów
•  rozwijanie mowy poprzez improwizowanie dialogów między warzywnymi kukiełka-

mi
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej z użyciem nietypowego przyboru
•  wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela

Temat dnia Robimy zapasy na zimę 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciami: zapasy na zimę, spiżarnia
•  zapoznanie z różnymi sposobami przechowywania warzyw i owoców (mrożonki, 

susze, przetwory owocowe i warzywne, kiszonki itp.)
•  przygotowanie zapasów: kiszenie ogórków, suszenie jabłek (w miarę możliwości) 
•  docenianie odżywczej wartości warzyw i owoców
•  zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 3
•  kształtowanie pojęcia liczby 3 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym
•  pisanie cyfry 3 w powietrzu, na dywanie, na ręce, po śladzie oraz samodzielnie
•  rozwijanie poczucia rytmu
•  doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej i werbalno - ruchowej
•  wdrażanie do uważnego słuchania i prawidłowej reakcji na polecenia
•  wyrabianie poczucia świadomego ruchu i wyczucia własnego ciała

Temat dnia Na straganie
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,stragan” (obserwacja w terenie, film, prezentacja, obrazek)
•  globalne czytanie wyrazu „stragan” 
•  aktywizowanie procesów myślowych podczas odgadywania zagadek o warzywach
•  rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez analizę słuchową wyrazów (nazwy wa-

rzyw)
•  uwrażliwienie na piękno utworu literackiego
•  inscenizowanie wiersza (dziecko aktorem lub za pomocą sylwet)
•  kształcenie poczucia humoru
•  rozbudzanie zainteresowania dodawaniem i odejmowaniem zgodnie z możliwo-

ściami i zainteresowaniem dziecka
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•  nabywanie umiejętności tworzenia kompozycji za pomocą odbijania (stemplowa-
nia)

•  rozwijanie poczucia rytmu i pamięci muzycznej 

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko samodzielnie ubiera się i rozbiera; 2/3
•  Dziecko przewiduje, na miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności mani-

pulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych 
zmianach); 4/1

•  Dzieckogrupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: 
to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 4/2

•  Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia 
i zdrowego trybu życia;5/1

•  Dziecko odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, 
gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską). 7/2

•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwię-
ku) i wyraża je ruchem; 8/2

•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-
łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1

•  Dziecko właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania; 10/2 
•  Dziecko nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 

przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12/1
•  Dziecko, wie jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, 

bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność); 12/2
•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych 

porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać 
zimę; 12/3

•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1 
•  Dziecko zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej; 13/4
•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-

odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6
•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń  

i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7
•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 

14/8
•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-

nia; 14/9
•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10
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Temat tygodnia
CO ZWIERZĘTA ROBIĄ JESIENIĄ?
Temat dnia Las i jego mieszkańcy  
Zamierzone cele
•  kształtowaniepojęcia „las” jako zespołu różnych organizmów żywych
•  kształtowanie emocjonalnego stosunku do lasu i jego mieszkańców 
•  zapoznanie z korzyściami jakie człowiek czerpie z lasu
•  uświadomienie zagrożeń, które prowadzą do degradacji środowiska leśnego
•  kształtowanie postawy opiekuńczej wobec przyrody i budzenie odpowiedzialności 

za jej stan
•  zapoznanie ze sposobami spędzania zimy przez zwierzęta leśne
•  wdrażanie do prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi i porządko-

wymi w zakresie 1-3 (i więcej)
•  wprowadzenie litery m, M; analiza i synteza słuchowo-wzrokowa; budowanie sche-

matu i modelu wyrazu podstawowego; czytanie wyrazu „mama”; pisanie litery  
w powietrzu, na ręce, po śladzie i samodzielnie (według możliwości dziecka)

•  kształtowanie prawidłowego wysklepienia stopy
•  rozwijanie koordynacji ruchowej i wyczucia przestrzeni
•  pełnienie tygodniowych dyżurów (według potrzeb i możliwości np. w kącikach tema-

tycznych, przy posiłkach, w łazience) i podporządkowywanie się poleceniom dyżur-
nych

Temat dnia Domy zwierząt
Zamierzone cele
•  wydłużanie czasu uwagi podczas słuchania opowiadania (np. ,,jak Kolczatek szukał 

mieszkania”)
•  wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa (nora, gawra, chochoł, kotlinka)
•  rozwijanie uwagi, myślenia i mowy poprzez odtwórcze opowiadanie
•  rozwijanie pamięci i utrwalanie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie je-

sienią (przygotowanie zwierząt do zimy: odloty ptaków, robienie zapasów, zmiana 
ubarwienia, zapadanie w sen zimowy) poprzez naukę wiersza

•  zachęcanie do wypowiadania się na temat przygód bohatera opowiadania
•  zapoznanie ze sposobem wykonania jeża z tworzywa przyrodniczego i tzw. nieużyt-

ków oraz możliwościami łączenia różnych materiałów
•  rozpoznawanie zwierząt, które może spotkać w parku lub w ogrodzie
•  kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt
•  wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządkowania miejsca pracy

Temat dnia Przysmaki zwierząt
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wyglądem wiewiórki i jej trybem życia 
•  zapoznanie z różnymi rodzajami orzechów
•  tworzenie zbiorów i podzbiorów oraz przeliczanie ich elementów (w zakresie możli-

wości i zainteresowań dzieci)
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•  wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem przyrodniczym, 
zwierzętami, które można spotkać w parku, na osiedlu

•  doskonalenie sprawności palców i nadgarstków poprzez lepienie 
z plasteliny (lub innego tworzywa plastycznego)
•  wyrabianie nawyku porządkowania miejsca pracy
•  rozwijanie poczucia rytmu
•  budzenie zainteresowania ruchem tanecznym przy muzyce

Temat dnia Zwierzęta przygotowują się do zimy  
Zamierzone cele
•  utrwalanie wiedzy o przygotowaniach zwierząt do zimy: odloty ptaków, robienie 

zapasów, zmiana ubarwienia, zapadanie w sen zimowy
•  doskonalenie analizy i syntezy głoskowej (wybrzmiewanie głosek w nagłosie, wygło-

sie i śródgłosie)
•  zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 4
•  kształtowanie pojęcia liczby 4 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym 
•  pisanie cyfry 4 w powietrzu, na dywanie, na ręce, po śladzie oraz samodzielnie 
•  porównywanie liczebności zbiorów równolicznych i różnolicznych z różnicą o 1
•  zachęcanie do wyrażania wiedzy o świecie poprzez ekspresję plastyczną
•  wdrażanie do zgodnej, wspólnej pracy
•  kształtowanie prawidłowego wysklepienia stopy
•  rozwijanie koordynacji ruchowej i wyczucia przestrzeni

Temat dnia Kto zasypia zimą, a kto nie?
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze zwyczajami niektórych zwierząt leśnych (jeż, wiewiórka, lis, sarna)
•  kształcenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonej cechy (tryb 

życia zwierzęcia)
•  wdrażanie do budowania zdań i wypowiadania się pełnymi zdaniami 
•  przeliczanie wyrazów w zdaniach (np. poprzez oznaczanie wyrazów klockami, kar-

tonikami: 3 wyrazy, to 3 klocki)
•  nabywanie umiejętności rozróżniania kierunków w odniesieniu do siebie (z lewej/

prawej strony, w lewo/w prawo) 
•  rozwijanie myślenia i wdrażanie do uogólniania poprzez rozwiązywanie zagadek
•  nabywanie umiejętności współpracy podczas wykonywania kolażu na dużym formacie
•  zapoznanie ze słowami i melodią piosenki
•  wyrabianie aktywności i dyscypliny wewnętrznej poprzez grę na instrumentach per-

kusyjnych
•  budzenie zadowolenia z umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko utrzymuje porządek w swoim otoczeniu. 2/4
•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 

typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;4/2



Program wychowania przedszkolnego

209

•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-
szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej. 5/4

•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwię-
ku) i wyraża je ruchem; 8/2

•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-
łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1

•  Dziecko właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania; 10/2
•  Dziecko nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 

przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12/1
•  Dziecko wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, 

bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność); 12/2
•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych 

porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać 
zimę; 12/3

•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1
•  Dziecko porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne  

i nierównoliczne; 13/3
•  Dziecko zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej; 13/4
•  Dziecko rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów  

w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;13/5
•  Dziecko potrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpo-

znać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;14/2
•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-

odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6
•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń  

i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7
•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 

14/8
•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-

nia; 14/9
•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10

Temat tygodnia
CO PTAKI ROBIĄ JESIENIĄ?
Temat dnia Poznajemy ptaki 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z charakterystycznymi cechami budowy ptaka (wielkość, ubarwienie, 

długość piór itp.)
•  rozpoznawanie i nazywanie ptaków, które odlatują na zimę (wilga, kukułka, bocian, 

jaskółka słowik, dudek)
•  zapoznanie z przyczynami odlotu ptaków do ciepłych krajów
•  kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej nazw ptaków
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•  budowanie schematu wybranych nazw ptaków
•  rozbudzanie zainteresowań środowiskiem przyrodniczym
•  wprowadzenie litery t, T; analiza i synteza słuchowo-wzrokowa; budowanie sche-

matu i modelu wyrazu podstawowego; czytanie wyrazu „tata”; pisanie litery w po-
wietrzu, na ręce, po śladzie i samodzielnie (według możliwości dziecka)

•  wzmacnianie mięśni stopy
•  kształcenie prawidłowego wysklepienia stopy przy użyciu nietypowego przyboru
•  pełnienie tygodniowych dyżurów (według potrzeb i możliwości np. w kącikach tema-

tycznych, przy posiłkach, w łazience) i podporządkowywanie się poleceniom dyżur-
nych

Temat dnia O gościach co nie przyszli na ucztę  
Zamierzone cele
•  wdrażanie do uważnego słuchania i oglądania teatrzyku sylwet
•  doskonalenie umiejętności wypowiadania się w sposób ciągły, logicznie powiązany 

(odpowiadanie na pytania związane z treścią teatrzyku)    
•  podejmowanie prób odtwarzania własnymi słowami treści utworu
•  rozpoznawanie i nazywanie ptaków, jakie występują w teatrzyku
•  kształcenie umiejętności gromadzenia słownictwa wokół podanego tematu i wska-

zywaniecharakterystycznych cech wyglądu ptaka (wielkość, ubarwienie, długość 
piór itp.)

•  rozwijanie spostrzegawczości i uwagi podczas łączenia takich samych obiektów  
w pary oraz wskazywanie różnic na dwóch obrazkach

•  nabywanie umiejętności prawidłowego budowania zdań, przeliczanie i odtwarzanie 
ilości wyrazów w zdaniu (4 wyrazy, to 4 klocki/4 podskoki/ 4kreski itp.)

•  wdrażanie do estetycznego wykonania pracy
•  wyzwalanie radości z uzyskanych efektów
•  wypowiadanie się na temat swojej pracy i prac kolegówz poszanowaniem ich wy-

tworów

Temat dnia Odloty ptaków  
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wyglądem i nazwami ptaków odlatujących na zimę (wilga, kukułka, 

słowik, jaskółka, dudek, bocian)
•  doskonalenie wymowy głosek poprzez ćwiczenia ortofoniczne (np. naśladowanie 

ptasich głosów)
•  rysowanie ptaków, wklejanie podpisów (wyszukiwanie wśród rozsypanki takiego 

samego wyrazu i czytanie globalne), złożenie kart w książeczkę i umieszczenie  
w kąciku z książkami (do naturalnej nauki czytania)

•  nabywanie umiejętności łączenia różnych materiałów, w tym przyrodniczego
•  nabywanie umiejętności wyrażania wiedzy o świecie i własnych pomysłów poprzez 

ekspresję plastyczno - techniczną
•  wdrażanie do utrzymania ładu, porządku na stoliku i samodzielne porządkowanie 

miejsca pracy
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•  utrwalanie znanych piosenek poprzez śpiew: cichy, umiarkowany, głośny
•  zapoznanie z pojęciami: dyrygent, batuta

Temat dnia Ptaki zimujące w Polsce 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wyglądem i nazwami ptaków nie odlatujących na zimę (gołębie, wró-

ble, sikorki, jemiołuszki, puszczyki, gawrony, szpaki)
•  rozwijanie uwagi i spostrzegawczości poprzez wyszukiwanie obrazków o wskaza-

nych cechach (cechy jesieni)
•  budzenie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody
•  rozwijanie koordynacjo wzrokowo – ruchowej
•  rozwijanie twórczej wyobraźni, pomysłowości 
•  nabywanie umiejętności wyrażania wiedzy o świecie i własnych pomysłów poprzez 

ekspresję plastyczną
•  określanie kierunków i ustalanie położenia obiektów w stosunku do własnej osoby
•  wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i za zespół
•  wzmacnianie mięśni stopy
•  kształcenie prawidłowego wysklepienia stopy przy użyciu nietypowego przyboru

Temat dnia Ptasie smakołyki  
Zamierzone cele
•  rozpoznawanie i nazywanie różnorodnych rodzajów pokarmu dla ptaków
•  zachęcanie do przygotowania, gromadzenia pokarmu dla ptaków
•  zapoznanie z zasadami: kiedy, dlaczego i czym należy dokarmiać ptaki
•  zapoznanie z różnymi rodzajami karmników dla ptaków
•  rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
•  nabywanie umiejętności uogólniania
•  rozwijanie słuchu fonematycznego i poprawnej wymowy
•  rozwijanie muzycznych predyspozycji: wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu po-

przez śpiew i grę na instrumentach perkusyjnych
•  utrwalanie znajomości nazw instrumentów perkusyjnych
•  wdrażanie do szanowania i słuchania innych

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2 
•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 

zdarzyć; 4/3 
•  Dziecko wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, 

przedstawieniu, w teatrze, w kinie; 7/1 
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie 

uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1
•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-

kami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalneji ruchowej; 8/3
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•  Dziecko wznosikonstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów 
(np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość 
z wykonanej pracy; 10/1

•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych 
porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać 
zimę. 12/3

•  Dziecko rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów  
w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; 13/5

•  Dziecko potrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpo-
znać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;14/2

•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną 
do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami 
niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi; 14/3

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-
odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń  
i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7

•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 
14/8

•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9

•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10

Temat tygodnia
WIEM, CO JEM I DLATEGO JESTEM ZDROWY?
Temat dnia Dbam o zdrowie  
Zamierzone cele
•  kształcenie przekonania o konieczności dbania o zdrowie i wskazywanie sposobów 

dbania o zdrowie (burza mózgów)
•  nabywanie umiejętności wypowiadania się w sposób ciągły, logicznie powiązany
•  wprowadzenie litery i, I; analiza i synteza słuchowo-wzrokowa; budowanie schema-

tu i modelu wyrazu podstawowego; pisanie litery w powietrzu, na ręce, po śladzie  
i samodzielnie (według możliwości dziecka)

•  wzbogacanie słownictwa poprzez poznanie wieloznaczności pojęcia „igła”
•  rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki 
•  kształtowanie koordynacji ruchowo – wzrokowejwdrażanie do współpracy w grupie
•  pełnienie tygodniowych dyżurów (według potrzeb i możliwości np. w kącikach tematycz-

nych, przy posiłkach, w łazience) i podporządkowywanie się poleceniom dyżurnych

Temat dnia Od ziarenka do bochenka  
Zamierzone cele
•  zapoznanie z procesem wytworzenia chleba (od ziarenka do bochenka)
•  kształcenie myślenia przyczynowo – skutkowego i nabywanie umiejętności logiczne-

go kojarzenia faktów
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•  wzbudzanie pozytywnego stosunku do pracy: rolnika, młynarza, piekarza, sprzedawcy
•  zapoznanie z różnymi rodzajami pieczywa i stosowanie właściwego im nazewnictwa 

(np. chleb, bułka, rogal, bagietka, chałka oraz nazwy regionalne) 
•  rozwijanie spostrzegawczości i słuchu fonematycznego
•  globalne czytanie nazw pieczywa (podpisy pod obrazkami lub przy naturalnych 

obiektach)
•  kształcenie sprawności manualnej poprzez nadawanie odpowiedniego kształtu ma-

sie plastycznej (np. plastelina, ciastolina, glina, masa solna)

Temat dnia Rodzaje zbóż
Zamierzone cele
•  rozpoznawanie i nazywanie różnych rodzajów nasion i kłosów zbóż (np. żyto, owies, 

jęczmień, pszenica)
•  kojarzenie nazwy zboża z wytwarzanym z niego produktem (np. żyto – chleb żytni, 

owies – płatki owsiane, jęczmień – płatki jęczmienne, pszenica – mąka na bułeczki, 
do ciasta)

•  porównywanie wyglądu zbóż i nasion (ziarna)
•  wzbudzanie zainteresowania muzyką ludową i jej formą taneczną
•  wdrażanie do rytmicznego grania na instrumentach perkusyjnych
•  zapoznanie z różnorodnością tworzyw i ich fakturą
•  nabywanie umiejętności łączenia różnych tworzyw (za pomocą kleju, dwustronnej 

taśmy- mandale)

Temat dnia Piramida zdrowia
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,piramida zdrowia”
•  wdrażanie do współpracy i bezpiecznego wycinania podczas wspólnego wykonania 

piramidy zdrowia (wycinanie elementów z gazetek reklamowych)
•  kształtowanie przekonania o potrzebie zdrowego odżywiania się 
•  kształcenie umiejętności klasyfikowania według określonych cech
•  zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 5
•  kształtowanie pojęcia liczby 5 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym 
•  pisanie cyfry 5 w powietrzu, na dywanie, na ręce, po śladzie oraz samodzielnie 
•  porównywanie liczebności zbiorów równolicznych i różnolicznych z różnicą o 1
•  kształtowanie koordynacji wzrokowo - ruchowej
•  wdrażanie do współpracy w zespole 3-4 osobowym

Temat dnia Odżywiamy się zdrowo  
Zamierzone cele
•  kształtowanie świadomości zasad zdrowego odżywiania się
•  kształtowanie nawyków żywieniowych i zachęcanie do sięgania po żywność, pro-

dukty o wysokich walorach odżywczych
•  przygotowanie i degustacja herbatek owocowych, ziołowych, smoothie, jako alter-

natywy dla napojów wysoko słodzonych, gazowanych, fast foodów



Program wychowania przedszkolnego

214

•  kształcenie wrażliwości estetycznej i zachęcanie do estetycznego nakrywania do 
stołu

•  kształtowanie pojęcia czasu poprzez określanie kolejności posiłków 
w ciągu dnia (przed/po śniadaniu, przed/po obiedzie, przed/po podwieczorku)
•  wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole
•  rozwijanie procesów poznawczych: myślenia, twórczej wyobraźni, spostrzegawczości
•  kształtowanie postaw estetycznych poprzez udział dziecka w procesie twórczym oraz 

zapoznanie z wybranym zasobem wiedzy o plastyce
•  wyrabianie umiejętności i nawyków w posługiwaniu się różnorodnymi środkami 

wyrazu plastycznego
•  rozwijanie umiejętności wokalnych poprzez śpiew na wybranych zgłoskach

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewi-

dywać skutki swoich zachowań; 1/3
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem ar-

tykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatyw-
nych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2
•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi  

o ważnych sprawach; 3/3
•  Dziecko w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrze-

bach i decyzjach.3/4
•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 

zdarzyć; 4/3 
•  Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia 

i zdrowego trybu życia; 5/1
•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-

szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej. 5/4
•  Dziecko wie, jak trzeba zachować się  w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać 

pomoc, umie o nią poprosić; 6/1 
•  Dziecko zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 6/3 
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie 

uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1
•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1 
•  Dziecko zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej; 13/4
•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną 

do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami 
niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;14/3

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-
odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń  
i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7
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•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 
14/8

•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9

•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10

Temat tygodnia
JAK PRZEKAZUJEMY INFORMACJE
Temat dnia Droga listu
Zamierzone cele
•  zapoznanie z drogą listu od nadawcy do odbiorcy (adresata)
•  wzbogacanie słownictwa o wyrażenia związane z pocztą: m.in. przesyłki listowe, 

paczki, przekazy 
•  zapoznanie z pracą listonosza i innych pracowników poczty
•  budzenie szacunku do pracy listonosza i innych pracowników poczty
•  rozwijanie umiejętności konstruowania swobodnych wypowiedzi wielozdaniowych
•  usprawnianie narządów artykulacyjnych; ćwiczenia narządów mowy
•  doskonalenie umiejętności uważnego słuchania rówieśników i dorosłych
•  wprowadzenie litery d, D; analiza i synteza słuchowo-wzrokowa; budowanie sche-

matu i modelu wyrazu podstawowego; czytanie wyrazu „dom”; pisanie litery w po-
wietrzu, na ręce, po śladzie i samodzielnie (według możliwości dziecka)

•  rozwijanie koordynacji ruchowo – wzrokowej
•  nabywanie umiejętności ćwiczenia z dwoma przyborami jednocześnie
•  pełnienie tygodniowych dyżurów (według potrzeb i możliwości np. w kącikach tema-

tycznych, przy posiłkach, w łazience) i podporządkowywanie się poleceniom dyżur-
nych

Temat dnia Jak dawniej wędrował list
Zamierzone cele
•  zapoznanie z dawnymi sposobami przekazywania listów 
•  zapoznanie z pojęciami: gołąb pocztowy, dyliżans pocztowy
•  wzbogacanie słownictwa o wyrażenia związane z listem: adres, adresat, nadawca, 

kod pocztowy, znaczek, koperta
•  nabywanie i doskonalenie znajomości swojego adresu (nazwa miejscowości, ulicy, 

numer domu, mieszkania)
•  rozumienie zakazu podawania adresu nieznajomym
•  wyrabianie śmiałości i wiary we własne możliwości poprzez odtwarzanie ról
•  zapoznanie z różnymi formami przekazu informacji (rysunek, poczta, telewizja, 

komputer, telefon itp.)
•  wzbogacanie słownictwa o wyrażenia związane z różnymi formami przekazu infor-

macji: komunikacja pozawerbalna (mimika, gesty), piktogramy, ulotki, fax, komu-
nikacja internetowa itp.
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Temat dnia Kartka pocztowa
Zamierzone cele
•  oglądanie i segregowanie różnych kart pocztowych (świąteczne, widokówki, imieni-

nowe, urodzinowe itp.)
•  rysowanie kart pocztowych i wysłanie do zaprzyjaźnionego przedszkola (technika 

korespondencji)
•  zapoznanie z różnymi rodzajami kopert, znaczków, pocztówek oraz miejscem znacz-

ka, adresem nadawcy i adresem odbiorcy na kopercie
•  wdrażanie do określania wielkości poprzez przymiotniki ze stopniowaniem: mała 

– mniejsza – najmniejsza, duża – większa – największa
•  utrwalanie znajomości figur geometrycznych płaskich: kwadrat, prostokąt, trójkąt, 

koło
•  wdrażanie do starannego wykonania pracy według podanego wzoru
•  zapoznanie z podstawowymi krokami trojaka
•  kształcenie poczucia rytmu
•  rozwijanie wrażliwości na zmianę charakteru muzyki

Temat dnia Poczta 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z miejscem użyteczności publicznej – pocztą oraz z jej pracownikami  

(w miarę możliwości – wycieczka na pocztę)
•  wdrażanie do właściwego zachowania się w miejscach publicznych (poczta, ulica)  

z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa
•  rozwijanie koordynacji ruchowo – wzrokowej
•  nabywanie umiejętności ćwiczenia z dwoma przyborami jednocześnie

Temat dnia Satelity
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,satelita” 
•  zapoznanie z wybranymi współczesnymi środkami przekazu informacji
•  rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez analizę i syntezę słuchowa wyrazów 

(wyróżnianie sylab i głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie)
•  kształcenie sprawności językowej poprzez prowadzenie dialogu
•  globalne czytanie podpisów pod obrazkami
•  rozwijanie zamiłowania do muzyki klasycznej 
•  nabywanie umiejętności odtwarzania ruchem nastroju i dynamiki słuchanego utworu
•  odkrywanie możliwości twórczych w kontakcie z muzyką
•  kształcenie umiejętności wyrażania muzyki za pomocą ekspresji plastycznej

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1
•  Dziecko umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; 

wie, komu można podawać takie informacje; 1/5
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•  Dziecko samodzielnie ubiera się i rozbiera;2/3 
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem ar-

tykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatyw-
nych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 
zdarzyć. 4/3

•  Dziecko orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środ-
ków transportu; 6/2

•  Dzieckoodgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, 
gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską). 7/2

•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie 
uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1

•  Dziecko w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej; 8/4
•  Dziecko rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów  

w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; 13/5
•  Dziecko rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne i po-

równuje ich wielkości. 13/8
•  Dziecko potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia 

typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od le-
wej strony kartki;14/1 

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-
odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i 
liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7

•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 
14/8

•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9

•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10
•  Dziecko zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orien-

tuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, straża-
ka;15/3

Temat tygodnia
KAPIE, KROPI, MŻY…
Temat dnia Jesienna pogoda
Zamierzone cele
•  poszerzanie zasobu słownika biernego i czynnego poprzez gromadzenie określeń 

wokół tematu ,,jesienna pogoda” 
•  zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią: deszcz, wiatr, mgła
•  wykonanie prostych mierników kierunku wiatru oraz obserwacja kierunku i siły wia-

tru
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•  prowadzenie zabaw dramowych, ruchowych: „w deszcz”, „z wiatrem”
•  wykonanie mobili powietrznych, latawców (przez zainteresowane dzieci)
•  rozwijanie mowy poprzez zabawę dydaktyczną („Dokończ zdanie”)
•  nabywanie umiejętności posługiwania się symbolami oraz rozpoznawanie symboli 

pogody
•  rozumienie znaczenia symboli pogodowych i określanie stanu pogody
•  założenie i okresowe prowadzenie kalendarza pogody
•  wprowadzenie litery y, Y; analiza i synteza słuchowo-wzrokowa; budowanie sche-

matu i modelu wyrazu podstawowego; pisanie litery w powietrzu, na ręce, po śla-
dzie i samodzielnie (według możliwości dziecka)

•  wyrabianie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała
•  kształtowanie koordynacji ruchowo – wzrokowej
•  wdrażanie do współpracy w grupie
•  pełnienie tygodniowych dyżurów (według potrzeb i możliwości np. w kącikach tematycz-

nych, przy posiłkach, w łazience) i podporządkowywanie się poleceniom dyżurnych

Temat dnia Zabawy z wodą
Zamierzone cele
•  poznanie fizycznych (stany skupienia wody: stały, ciekły, gazowy) i chemicznych wła-

ściwości wody poprzez zabawy badawcze z wodą oraz obserwacje: jak powstaje 
para wodna, w jakich warunkach się skrapla, co pływa, co tonie

•  zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody
•  nabywanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania podanych treści
•  wzbogacanie biernego i czynnego słownika 
•  wyzwalanie ekspresji plastycznej inspirowanej wierszem
•  poznawanie i tworzenie walorów barwy niebieskiej

Temat dnia Cały świat gra i śpiewa
Zamierzone cele
•  słuchanie, rozpoznawanie i nazywanie wybranych dźwięków z przyrody i z otocze-

nia (odgłosy naturalne, wydawane przez zwierzęta, deszcz, burzę itp., a także 
dźwięki wytwarzane sztucznie, celowo przez nauczycielkę, dzieci)

•  rozwijanie sprawności manualnych poprzez twórczość artystyczną
•  wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji (np. poprzez wybór materia-

łów do pracy)
•  budzenie radości z samodzielnie wykonanego instrumentu muzycznego
•  kształcenie poczucia rytmu i umiejętności grania na wykonanym przez siebie instru-

mencie
•  rozwijanie i usprawnianie percepcji i pamięci słuchowej 
•  rozwijanie i usprawnianie koordynacji słuchowo-ruchowej poprzez aktywny udział  

w zabawach

Temat dnia Skąd się bierze deszcz?
Zamierzone cele
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•  zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie i procesem powstawania deszczu
•  przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów z wodą (w miarę możliwości)
•  utrwalanie wiedzy o zjawiskach atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni
•  rozwijanie motoryki małej poprzez kreślenie wzorów literopodobnych
•  zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 0
•  rozwijanie myślenia matematycznego
•  pisanie cyfry 0 w powietrzu, na dywanie, na ręce, po śladzie oraz samodzielnie 
•  wyrabianie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała
•  kształtowanie koordynacji ruchowo – wzrokowej
•  wdrażanie do współpracy w 3-4 –osobowym zespole

Temat dnia Woda, to życie
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze znaczeniem wody dla życia ludzi, roślin i zwierząt oraz wykorzysta-

niem wody w energetyce (elektrownie wodne)
•  twórcze zabawy słowem i poszukiwanie odpowiedzi ,,Po co jest woda?”
•  nabywanie przekonania o roli wody, jako niezbędnego czynnika w procesie życia na 

Ziemi
•  doskonalenie umiejętności poprawnego wypowiadania się 
•  przezwyciężanie nieśmiałości podczas wypowiadania się na forum grupy
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcie ,,pejzaż”
•  rozwijanie wyobraźni i fantazji dziecięcej
•  nabywanie umiejętności ruchu tanecznego ze wstążką
•  wyrabianie umiejętności sprawnego i estetycznego poruszania się bez potrącania 

innych 
•  rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni
•  kształtowanie umiejętności współdziałania w dużej grupie

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem ar-

tykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatyw-
nych metod komunikacji; 3/1 

•  Dziecko w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrze-
bach i decyzjach. 3/4

•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 
zdarzyć. 4/3 

•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3
•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-

kami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3

•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-
mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozy-
cji i form konstrukcyjnych; 9/1
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•  Dziecko rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszcze-
gólnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo 
wynikające z pogody(np. nie stoi pod drzewem  w czasie burzy, nie zdejmuje czapki 
w mroźną pogodę); 11/1

•  Dziecko wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że 
będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji na mia-
rę swoich możliwości;11/2

•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1 
•  Dziecko zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej; 13/4
•  Dziecko zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku;13/7
•  Dziecko rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz 

często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu; 14/5
•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-

odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6
•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń  

i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7
•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 

14/8
•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-

nia; 14/9
•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10

Temat tygodnia
DBAMY O ZDROWIE
Temat dnia Ubieramy się odpowiednio do pogody
Zamierzone cele
•  rozwijanie myślenia, mowy i pomysłowości poprzez twórczą zabawę i poszukiwanie 

odpowiedzi na pytanie „Jak dbamy o zdrowie?”
•  wdrażanie do kompletowania ubrania stosownie do pogody, pory roku
•  zapoznanie ze sposobami ochrony przed deszczem, słońcem
•  kształcenie umiejętności rozróżniania stron: lewa/prawa i kompletowania np. ręka-

wiczek, kapci 
•  wprowadzenie litery k, K; analiza i synteza słuchowo-wzrokowa; budowanie sche-

matu i modelu wyrazu podstawowego; czytanie wyrazu „kot”; pisanie litery w po-
wietrzu, na ręce, po śladzie i samodzielnie (według możliwości dziecka)

•  kształcenie pozytywnej motywacji do zajęć ruchowych
•  wyrabianie i rozwijanie poczucia koleżeństwa i umiejętności współdziałania w ze-

spole
•  wdrażanie do przestrzegania reguł obowiązujących w zabawie 
•  wdrażanie do przezwyciężania nieśmiałości i aktywnego uczestniczenia w zaba-

wach rytmicznych
•  pełnienie tygodniowych dyżurów (według potrzeb i możliwości np. w kącikach tematycz-

nych, przy posiłkach, w łazience) i podporządkowywanie się poleceniom dyżurnych
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Temat dnia Aktywnie spędzamy czas   
Zamierzone cele
•  wyrabianie przekonania o potrzebie aktywnego spędzania czasu i  ruchu dla zdrowia
•  rozumienie potrzeby ruchu i pobytu na powietrzu dla zachowania zdrowia
•  kształcenie umiejętności wypowiedzi wielozdaniowych w oparciu o treść wiersza  

i własne doświadczenia
•  podejmowanie prób określania głównej myśli utworu
•  nabywanie umiejętności odgrywania scenek parateatralnych
•  rozpoznawanie i nazywanie emocji
•  posługiwanie się pozawerbalnymi środkami wyrazu
•  kształcenie pozytywnej motywacji do zajęć ruchowych
•  wyrabianie i rozwijanie poczucia koleżeństwa i umiejętności współdziałania w ze-

spole
•  wdrażanie do przestrzegania reguł obowiązujących w zabawie 

Temat dnia Zdrowo się odżywiamy
Zamierzone cele
•  aktywizowanie myślenia, wyobraźni i mowy poprzez twórcze zabawy słowem i po-

szukiwanie odpowiedzi ,,Co to znaczy, „zdrowe odżywianie”?  
•  zachęcanie do jedzenia warzyw, owoców, sałatek i surówek (w domu, jak również 

podczas przedszkolnych posiłków)
•  wdrażanie do rozumienia pojęć związanych z czasem: przed/po śniadaniu/obie-

dzie/podwieczorku
•  nabywanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy
•  wyrabianie przekonania o potrzebie codziennego spożywania owoców i warzyw
•  przygotowanie surowych warzyw do spożycia (np. marchew krojona „w słupki”, 

chipsy z kalarepy, itp.)
•  przygotowanie kanapek o wysokich walorach odżywczych (w miarę możliwości)
•  rozumienie szkodliwości jedzenia słodyczy w nadmiarze oraz potraw nieświeżych, 

picia wysoko słodzonych i gazowanych napojów 
•  doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się widelcem i nabywanie 

umiejętności posługiwania się plastikowym nożem
•  wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i zasad bezpieczeństwa, podczas przy-

rządzania posiłków
•  usprawnianie motoryki małej i bezpieczne posługiwanie się nożyczkami podczas 

wycinania serwetek z papieru
•  zwrócenie uwagi na estetykę przygotowania i podania posiłku  

Temat dnia Dbamy o higienę
Zamierzone cele
•  kształtowanie pojęcia: higiena osobista i wzbogacanie słownictwa o pojęcia zwią-

zane z higieną i zdrowiem
•  nabywanie przekonania o potrzebie codziennego mycia się i zmieniania bielizny 

osobistej 
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•  wdrażanie do prawidłowego oddychania i posługiwania się umiarkowanym głosem
•  przyswajanie nawyku zasłaniania ust podczas kichania
•  przełamywanie lęku przed lekarzem, pokonywanie oporu przed zażywaniem leków
•  wyrabianie nawyków higienicznych m.in. poprzez: prawidłowe mycie rąk, i twarzy, 

mycie zębów, wydmuchiwanie nosa, korzystanie z toalety, dbanie o czystość w naj-
bliższym otoczeniu

•  zabawy z mydłem: bańki mydlane, robienie glicerynowych mydełek (w miarę możliwości) 
•  zapoznanie ze sztuką abstrakcyjną 
•  rozwijanie kreatywności poprzez tworzenie własnych kompozycji abstrakcyjnych
•  kształcenie pozytywnej motywacji do zajęć ruchowych
•  rozwijanie poczucia koleżeństwa i umiejętności współdziałania w zespole
•  wdrażanie do przestrzegania reguł obowiązujących w zabawie

Temat dnia Dbamy o porządek
Zamierzone cele
•  wyrabianie nawyków higienicznych m.in. poprzez dbanie o porządek i czystość  

w najbliższym otoczeniu
•  doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego
•  kształcenie czynnej postawy wobec własnego zdrowiai zdrowia innych
•  poznanie znaczenia przysłów w życiu człowieka
•  nabywanie umiejętności klasyfikowania i uogólniania 
•  wydłużanie czasu uwagi podczas słuchania opowiadania
•  porządkowanie przedmiotów ze zwróceniem uwagi na ich przeznaczenie, na walo-

ry estetyczne, dekoracyjne
•  rozwijanie umiejętności dobierania barw
•  zachęcanie do twórczej ekspresji plastycznej

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współ-

działać w zabawach i w sytuacjach 1/2
•  Dziecko właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu  

i sprząta po sobie; 2/2
•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 

typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 4/2
•  Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia 

i zdrowego trybu życia;5/1
•  Dziecko dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. 

wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne; 5/2
•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-

szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej. 5/4
•  Dziecko wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków che-

micznych (np. środków czystości); 6/4 
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•  Dziecko odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, 
gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską). 7/2

•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwię-
ku) i wyraża je ruchem; 8/2

•  Dziecko liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1
•  Dziecko rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów  

w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; 13/5
•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-

odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6
•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń  

i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7
•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 

14/8
•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-

nia; 14/9
•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10

Temat tygodnia
OPIEKUJEMY SIĘ ZWIERZĘTAMI
Temat dnia Pies – przyjaciel człowieka 
Zamierzone cele
•  wdrażanie do uważnego słuchania innych i wypowiadania się na określony temat 

(kłopoty psa Burka)
•  nabywanie odpowiedzialnego, opiekuńczego stosunku do zwierząt domowych
•  wykazanie roli psa w życiu człowieka
•  swobodne wypowiedzi na temat psów podczas oglądania obrazków przedstawiają-

cych różne rasy psów
•  ćwiczenie narządów artykulacyjnych poprzez naśladowanie głosu psa
•  poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w kontakcie z nieznanym zwierzę-

ciem (psem) 
•  rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego poprzez ustalanie i opowiadanie 

kolejności zdarzeń
•  wprowadzenie litery l, L; analiza i synteza słuchowo-wzrokowa; budowanie sche-

matu i modelu wyrazu podstawowego; czytanie wyrazów: „lala”, „lalka”; pisanie 
litery w powietrzu, na ręce, po śladzie i samodzielnie (według możliwości dziecka)

•  pełnienie tygodniowych dyżurów (według potrzeb i możliwości np. w kącikach tema-
tycznych, przy posiłkach, w łazience) i podporządkowywanie się poleceniom dyżur-
nych

Temat dnia Zwierzęta domowe
Zamierzone cele
•  kształtowanie pojęcia ,,zwierzęta domowe
•  zapoznanie z wybranymi zwierzętami hodowanymi w domu, w przedszkolu (np.: 
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pies, kot, rybki, papuga, chomik, żółw itp.)
•  globalne czytanie podpisów pod obrazkami (np.: pies, kot, rybki, papuga, chomik, 

żółw itp.)
•  zapoznanie z teatrem cieni, jako formą przedstawienia treści utworu literackiego 
•  poznanie roli zwierząt domowych w życiu człowieka
•  nabywanie odpowiedzialnego, opiekuńczego stosunku do zwierząt domowych 
•  inscenizowanie treści opowiadania młodszym dzieciom
•  zapoznanie ze sposobem wykonania rekwizytów do teatru cieni 
•  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wycinania nożyczkami 
•  wyrabianie śmiałości, pewności siebie, wiary we własne możliwości
•  wdrażanie do właściwego zachowania się podczas przedstawienia 
•  wdrażanie do szanowania wytworów pracy kolegów 

Temat dnia Moje zwierzątko 
Zamierzone cele
•  nabywanie umiejętności spontanicznego, wyraźnego, poprawnego gramatycznie 

wypowiadania się na temat własnych zwierząt (które dziecko posiada lub chciałoby 
mieć)

•  przezwyciężanie nieśmiałości podczas wypowiedzi na forum grupy
•  zapoznanie z pojęciami: rzeźbiarz, rzeźba, płaskorzeźba
•  rozwijanie wrażliwości na piękno sztuki
•  usprawnianie palców i nadgarstków podczas lepienia (z gliny lub innego tworzywa 

plastycznego)
•  utrwalanie znajomości nazw instrumentów perkusyjnych
•  rozwijanie percepcji słuchowej poprzez doskonalenie umiejętności rozpoznawania 

dźwięków cichych, umiarkowanych, głośnych
•  kształcenie umiejętności gry na wybranym instrumencie perkusyjnym  

Temat dnia Kot – nasz przyjaciel  
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,rasa” i z różnymi rasami kotów 
•  poznanie sposobu życia i odżywiania kota domowego 
•  układanie schematu i modelu wyrazu „kot”
•  zwrócenie uwagi na zmysły kota i ich związek z trybem życia (cechy przystosowaw-

cze)
•  rozwijanie myślenia matematycznego poprzez porównywanie liczebności zbiorów 

równolicznych i różnolicznych z elementami ułożonymi w gromadce, w szeregu,  
w kole itp.

•  kształtowanie pojęć: tyle samo, więcej, mniej
•  zapoznanie i posługiwanie się znakami matematycznymi <, >, =
•  zapoznanie z dzwonkami i próby gry na dzwonkach
•  nabywanie umiejętności rozróżniania pojęć: wiersz, piosenka, melodia
•  zachęcanie do tworzenia muzyki z wykorzystaniem instrumentu muzycznego
•  kształcenie słuchu muzycznego i poczucia rytmu
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Temat dnia Akwarium
Zamierzone cele
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: akwarium, rzeka, jezioro, morze
•  obserwacja ryb w akwarium i udział w opiece nad rybami (np. karmienie)
•  oglądanie obrazków przedstawiających ryby morskie, głębinowe i porównywanie 

ich wielkości, wyglądu, barw 
•  poznanie właściwości magnesu (przyciąganie/odpychanie) podczas zabaw papie-

rową rybką ze spinaczem biurowym (wykonaną samodzielnie przez dziecko)
•  zachęcanie do samodzielnego wybierania materiałów
•  doskonalenie umiejętności bezpiecznego wycinania nożyczkami
•  zapoznanie z różnymi materiałami i sposobami łączenia elementów
•  rozwijanie wrażliwości dotykowej poprzez rozpoznawanie dotykiem różnych faktur 

(gładka, szorstka, wypukła, falista, śliska, miękka itp.)
•  wdrażanie do przestrzegania kolejności etapów pracy
•  rozwijanie koordynacji ruchowo – wzrokowej
•  nabywanie zaufania do siebie i innych oraz wdrażanie dowspółpracy z osobą współ-

ćwiczącą  

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1 
•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;3/2 
•  Dziecko zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząti unika ich; 6/3
•  Dziecko odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, 

gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).7/2
•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwię-

ku) i wyraża je ruchem; 8/2
•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-

kami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalneji ruchowej; 8/3

•  Dziecko wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architek-
turą zieleni i architekturą wnętrz). 9/3

•  Dziecko wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, 
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);12/2 

•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1  
•  Dziecko porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne  

i nierównoliczne; 13/3
•  Dzieckopotrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać 

i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; 14/2
•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną 

do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami 
niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;14/3

•  Dziecko słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. 
opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, 
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m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komuni-
kacji; interesuje się książkami; 14/4

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-
odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń  
i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7

•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 
14/8

•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9

•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10

Temat tygodnia
TUTAJ ROSŁY PAPROCIE
Temat dnia O czym szeptały iskierki
Zamierzone cele
•  zapoznanie z historią o powstaniu węgla (np. „O czym szeptały iskierki”)
•  rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego poprzez ustalanie kolejności zda-

rzeń w historyjce obrazkowej i opowiadanie jej
•  kształcenie wypowiedzi poprawnej pod względem fleksyjnym i gramatycznym
•  przestrzeganie zakazu korzystania przez dzieci z zapałek i uświadamianie zagrożeń 

wynikających z zabawy zapałkami
•  wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez odciskanie w masie plastycznej 

(np. plastelina, masa solna) wizerunku muszelki
•  zapoznanie z wybranymi nazwami dinozaurów 
•  wprowadzenie litery e, E; analiza i synteza słuchowo-wzrokowa; budowanie sche-

matu i modelu wyrazu podstawowego; czytanie wyrazu „Ela”; pisanie litery w po-
wietrzu, na ręce, po śladzie i samodzielnie (według możliwości dziecka)

•  doskonalenie koordynacji ruchowo – wzrokowej i wyczucia własnego ciała
•  przestrzeganie zasad bezpiecznego ćwiczenia z przyborem
•  wdrażanie do współpracy z osobą współćwiczącą 
•  pełnienie tygodniowych dyżurów (według potrzeb i możliwości np. w kącikach tema-

tycznych, przy posiłkach, w łazience) i podporządkowywanie się poleceniom dyżur-
nych

Temat dnia W kopalni
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pracą górnika i dostrzeganie jej użyteczności
•  budzenie szacunku do pracy górnika 
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: kopalnia węgla, kopalnia soli, kopalnia żwiru, 

kopalnia złota (inne rodzaje, według zainteresowań dzieci) 
•  zapoznanie z pojęciem ,,Barbórka” i rozumienie pojęcia jako imienia i nazwy świę-

ta górników
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•  nabywanie umiejętności porównywania długości i szerokości poprzez wycinanie 
wstążek dla Barbórki

•  kształcenie orientacji i określanie stosunków przestrzennych poprzez określanie po-
łożenia na kartce(stosowanie określeń: nad, pod, po prawej/lewej stronie, w lewym 
dolnym rogu, w prawym górnym rogu)

•  wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez stosowanie techniki rysowania wę-
glem

•  rozwijanie wyobraźni i wyrażanie jej poprzez ekspresję plastyczną
•  wdrażanie do zachowania czystości wokół siebie i porządkowania miejsca pracy

Temat dnia Węglowa rodzinka
Zamierzone cele
•  rozpoznawanie węgla wśród innych skał 
•  poznawanie właściwości węgla i rozwijanie motoryki małej poprzez rysowanie wę-

glem
•  zapoznanie z pojęciami: bryła, kula
•  rozbudzanie zainteresowania bryłami poprzez wyszukiwanie ich w najbliższym oto-

czeniu oraz tworzenie form przestrzennych (np. z makulatury gazetowej)
•  zapoznanie z różnymi rodzajami orkiestr: dęta, smyczkowa, symfoniczna
•  rozpoznawanie i nazywanie wybranych instrumentów dętych i smyczkowych
•  rozwijanie zamiłowań muzycznych  

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko utrzymuje porządek w swoim otoczeniu. 2/5
•  Dziecko przewiduje, na miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności mani-

pulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych 
zmianach); 4/1

•  Dziecko próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przed-
szkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie. 6/5

•  Dziecko wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, 
przedstawieniu, w teatrze,w kinie; 7/1 

•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie 
uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1

•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-
kami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3

•  Dziecko wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architek-
turą zieleni i architekturą wnętrz). 9/3 

•  Dziecko ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami po-
rządkowymi; 13/3

•  Dziecko rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów  
w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; 13/5

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-
odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6
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•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń  
i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7

•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 
14/8

•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9

•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10

Temat tygodnia
KOCHAMY MIKOŁAJA
Temat dnia Przygotowujemy się do spotkania z Mikołajem 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z historią o Mikołaju i uwrażliwienie na potrzeby innych (aby dobro 

otrzymać, trzeba dobro dać)
•  rozwijanie pomysłowości i swobody wypowiedzi poprzez słowną zabawę twórczą 

(np. zawołanie na powitanie Mikołaja)
•  kształcenie umiejętności rytmicznego wypowiadania tekstu
•  zapoznanie ze słowami i melodią piosenki o Mikołaju
•  rozwijanie poczucia słuchu muzycznego

Temat dnia Spotkanie z Mikołajem 
Zamierzone cele
•  wyzwalanie radości ze spotkania z Mikołajem i wspólnych zabaw
•  wyrabianie określonej reakcji na hasło podczas zabaw muzyczno-ruchowych
•  doskonalenie umiejętności komunikowania się z dorosłymi (z Mikołajem)
•  wprowadzenie w świąteczny nastrój związany z „Mikołajkami”
•  rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólne wykonywanie 

zadań plastycznych, wspólne zabawy taneczne
•  wdrażanie do kulturalnego zachowania się, używania form grzecznościowych
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Temat tygodnia
PRĄD ELEKTRYCZNY
Temat dnia Urządzenia elektryczne w naszym domu
Zamierzone cele
•  poznanie działania i zastosowania wybranych urządzeń pobierających prąd (grzał-

ka i filtr w akwarium, komputer, telefon, radiomagnetofon, odtwarzacz CD, laptop, 
odkurzacz, telewizor, projektor, robot kuchenny, blender, suszarka do włosów, mły-
nek itp.)

•  globalne czytanie nazw wybranych urządzeń elektrycznych
•  rozwijanie spostrzegawczości i motoryki małej podczas wyszukiwania i wycinania 

ilustracji przedstawiających urządzenia elektryczne (można zastosować technikę do-
świadczeń poszukujących)

•  porównywanie wybranych urządzeń pobierających prąd z ich odpowiednikami ręcz-
nymi (np. mikser – ubijaczka, młynek-moździerz)

•  wdrażanie do uważnego słuchania nauczycielki i wypowiedzi kolegów
•  uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu korzystania przez dzieci z urzą-

dzeń elektrycznych, podłączonych do sieci oraz włączania i wyłączania z sieci
•  utrwalanie poznanych liter i zachęcanie do czytania poprzez układanie z liter pro-

stych wyrazów i odczytywanie ich 
•  zapoznanie z numerami alarmowymi (997, 998, 999, 112)
•  kształtowanie szybkości poprzez sprawne reagowanie na sygnał 
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

Temat dnia Gdzie powstaje prąd?
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wybranymi źródłami pozyskiwania energii: odnawialne: elektrownie 

wodne, elektrownie wiatrowe, elektrownie geotermalne, fotoogniwa i elektrownie 
słoneczne; nieodnawialne: elektrownie cieplne

•  aktywizowanie myślenia, mowy podczas poszukiwania odpowiedzi na pytanie „Jak 
ludzie żyli bez prądu?” (np. burza mózgów, doświadczenia poszukujące)

•  wdrażanie do uważnego słuchania nauczycielki i wypowiedzi kolegów
•  uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu korzystania przez dzieci z urzą-

dzeń elektrycznych, podłączonych do sieci oraz włączania i wyłączania z sieci
•  zapoznanie z pracą strażaka, rozumienie jej społecznego znaczenia i kształtowanie 

postawy szacunku 
•  zapoznanie ze znakiem ,,Uwaga, prąd”
•  utrwalanie znajomości numerów alarmowych
•  zapoznanie z malarstwem Picassa
•  utrwalanie pojęcia ,,abstrakcja”
•  uwrażliwienie na działanie kształtu i barwy
•  rozwijanie wyobraźni i fantazji

8. TREŚCI PROGRAMOWE
ZIMA 6-LATKI
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Temat dnia Urządzenia i zabawki na baterie
Zamierzone cele
•  zapoznanie z urządzeniami, produktami działających na baterie (np. zabawki, od-

kurzacz, telefon komórkowy, latarka, gadżety ułatwiające życie)
•  posługiwanie się zabawkami na baterie elektryczne 
•  zwrócenie uwagi na wyrzucanie zużytych baterii do specjalnych pojemników
•  zapoznanie ze sposobem wykonania formy przestrzennej o określonym kształcie 

(praca według wzoru)
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: obwód zamknięty, obwód otwarty 
•  wdrażanie do utrzymania porządku w sali
•  zaznajomienie z muzyką klasyczną i wdrażanie do aktywnego słuchania
•  rozwijanie wrażliwości słuchowej podczas słuchania muzyki i tworzenia akompania-

mentu z wykorzystaniem instrumentów muzycznych (np. bębenek, grzechotka, ko-
łatka, tamburyno, trójkąt)

Temat dnia Porządek w domu i w przedszkolu 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z nazwami i przeznaczeniem przyborówi sprzętem ułatwiającym utrzy-

manie porządku i czystościw domu i w przedszkolu
•  zachęcanie do pomocy w domowych pracach porządkowych typu: porządkowanie 

zabawek, książek, ubrań, wycieranie kurzu itp. 
•  zapoznanie z graficznym obrazem liczby 6 i kształcenie umiejętności posługiwania 

się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 0-6 (i więcej)
•  wdrażanie do pełnienia dyżurów przy posiłkach, w łazience, w wybranych kącikach 

tematycznych (np. porządkowanie kredek, układanie książek, porządkowanie kloc-
ków, porządkowanie kącika zabawek, pilnowanie porządku w łazience)

•  uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu korzystania przez dzieci z urzą-
dzeń elektrycznych, podłączonych do sieci oraz włączania i wyłączania z sieci

•  kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych
•  tworzenie rytmów z figur geometrycznych
•  odwzorowywanie kształtu poznanych figur geometrycznych
•  budzenie zainteresowania i rozwijanie pomysłowości podczas układania kompozy-

cji z figur geometrycznych
•  kształtowanie szybkości poprzez sprawne reagowanie na sygnał i ustawianie się  

w kole, w rzędzie, w szeregu
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

Temat dnia Telewizor, komputer, telefon
Zamierzone cele
•  zapoznanie z rolą telewizji, komputera, odtwarzacza CD, smartfona itp. we współ-

czesnym świecie
•  uświadamianie potrzeby rozsądnego i bezpiecznego korzystania z urządzeń tech-

nicznych (np. telewizor, komputer) pod kontrolą osób dorosłych
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•  obsługiwanie wybranych urządzeń poprzez włączanie i wyłączanie przyciskiem (np. 
odtwarzacz CD)

•  wykonywanie prostych zadań na komputerze (np. gry dydaktyczne; w miarę możli-
wości)

•  poznawanie i rozumienie określeń czasu w odniesieniu do konkretnych czynności: 
długo-dłużej, krótko-krócej, potem-przedtem

•  nabywanie umiejętności zdrowej rywalizacji
•  nabywanie umiejętności uogólniania i wnioskowania
•  rozwijanie umiejętności logicznego kojarzenia faktów 
•  kształcenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu, tempa i pamięci muzycznej

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewi-

dywać skutki swoich zachowań; 1/3
•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 

zdarzyć; 4/3
•  Dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać 

pomoc, umie o nią poprosić; 6/1
•  Dziecko w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej; 8/4
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-

mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozy-
cji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko przejawia, na miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytka-
mi i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; 9/2

•  Dziecko wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architek-
turą zieleni i architekturą wnętrz); 9/3

•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycjez różnorodnych materiałów 
(np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić")  i odczuwa radość 
z wykonanej pracy; 10/1

•  Dziecko właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania; 10/2 
•  Dziecko interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie 

domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzy-
staniu z nich. 10/3

•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1 
•  Dziecko zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej; 13/4
•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-

odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6
•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 

14/8
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Temat tygodnia
ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ
Temat dnia Przyjechała do nas zima 
Zamierzone cele
•  obserwacja przyrody i zjawisk atmosferycznych zachodzących zimą (gołoledź, szadź, 

zamieć, śnieżyca, mróz, odwilż, niska temperatura na termometrze)
•  okresowe prowadzenie kalendarza pogody 
•  wdrażanie do prawidłowego posługiwania się nazwami kolejnych dni tygodnia
•  rozumienie konieczności dostosowania ubioru do pory roku oraz potrzeby ogrzewa-

nia mieszkania
•  zapoznanie z treścią wiersza i uwrażliwienie na piękno literackiego języka 
•  utrwalanie poznanych liter i zachęcanie do czytania poprzez układanie z liter pro-

stych wyrazów i odczytywanie ich
•  kształtowanie pojęcia „czas” oraz poznawanie i utrwalanie nazw kolejnych dni ty-

godnia
•  kształtowanie równowagi i umiejętności panowania nad własnym ciałem
•  rozwijanie cech motoryki dużej: zwinności i szybkości
•  doskonalenie orientacji w przestrzeni

Temat dnia Świąteczne kartki  
Zamierzone cele
•  kształtowanie pojęcia ,,kartka świąteczna” 
•  rozwijanie myślenia, mowy, pomysłowości podczas układania świątecznych ży-

czeń
•  nabywanie umiejętności segregowania kartek pocztowych według dwóch cech: 

przeznaczenia, wielkości 
•  rozwijanie spostrzegawczości podczas wyszukiwania motywów związanych ze świę-

tami Bożego Narodzenia
•  wdrażanie do samodzielnego wybierania elementów dekoracyjnych potrzebnych do 

wykonania kartki świątecznej 
•  nabywanie umiejętności planowania kompozycji na płaszczyźnie kartki
•  rozbudzanie kreatywności, twórczej wyobraźni
•  wdrażanie do porządkowania miejsca pracy
•  kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów o prostej budowie fo-

netycznej
•  utrwalanie znajomości graficznego obrazu liczb 0-6 (pisanie po śladzie i samodziel-

nie)
•  rozwijanie logicznego myślenia
•  wdrażanie do pokonywania trudności o charakterze umysłowym
vrozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez dokładne cięcie po linii
•  nabywanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej
•  kształtowanie równowagi i umiejętności panowania nad własnym ciałem
•  rozwijanie cech motoryki dużej: zwinności i szybkości
•  doskonalenie orientacji w przestrzeni
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Temat dnia Ozdoby choinkowe 
Zamierzone cele
•  rozumienie zakresu pojęcia ,,ozdoby choinkowe” (bombki, łańcuchy, stroiki świą-

teczne itp.) 
•  zachęcanie do czynnego udziału w świątecznych przygotowaniach (porządki, wspól-

ne zakupy, wykonywanie ozdób świątecznych)
•  wykonywanie ozdób charakterystycznych dla swojego regionu
•  kształcenie umiejętności prawidłowego posługiwania się przyimkami: na, pod, za, 

obok
•  zachęcanie do samodzielnego podejmowania decyzji (wybór ozdoby, którą dziecko 

chce wykonać, wybór elementów do wykonania ozdoby)
•  nabywanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej
•  rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego poprzez opowiadania historyjki ob-

razkowej i wymyślania zakończenia
•  rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez dokładne cięcie po linii, skła-

danie
•  rozwijanie twórczej wyobraźni, inicjatywy i pomysłowości oraz umiejętności wyraża-

nia ich w dostępnych formach ekspresji
•  wdrażanie do zachowania ładu i porządku wokół siebie
•  porównywanie długości (np. wykonanych łańcuchów na choinkę) poprzez mierzenie 

krokiem, stopą oraz tzw. „wspólną miarą” (kredką, wstążką, klockiem itp.)
•  wykonywanie ozdób wspólnie z rodzicami (w miarę możliwości)
•  wdrażanie do estetycznego wykonania pracy
•  wdrażanie do zachowania ładu i porządku wokół siebie
•  kształtowanie równowagi i umiejętności panowania nad własnym ciałem
•  rozwijanie cech motoryki: zwinności i szybkości
•  doskonalenie orientacji w przestrzeni  

Temat dnia Zwyczaje i tradycje świąteczne
Zamierzone cele
•  przybliżenie tradycji związanych ze świętem Bożego Narodzenia 
•  wprowadzenie w radosną atmosferę świąteczną
•  rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez wybrzmiewanie głosek w nagłosie, śród-

głosie, wygłosie i układanie schematu wyrazu
•  rozróżnianie pojęć: świerk – choinka (np. podczas ubierania drzewka)
•  rozpoznawanie i nazywanie drzew iglastych
•  wdrażanie do prawidłowego stosowania pojęć określających położenie przedmiotu 

w przestrzeni: wyżej, niżej oraz przyimków: na, pod, za, obok, w lewo, w prawo, 
wyżej, niżej  (np. podczas ubierania drzewka)

•  wyzwalanie radości podczas wspólnego śpiewania kolęd
•  rozróżnianie dźwięków o różnym natężeniu (cicho – głośno, ciszej – głośniej)
•  rozumienie wpływu hałasu, krzyku na samopoczucie, na zdrowie
•  integrowanie rodziny z przedszkolem (np. wspólne z rodzicami wykonanie ozdób, 

śpiewanie kolęd)
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•  pełnienie przez dzieci roli gospodarzy
•  kształtowanie równowagi i umiejętności panowania nad własnym ciałem
•  rozwijanie cech motoryki dużej: zwinności i szybkości
•  doskonalenie orientacji w przestrzeni i niepotrącanie innych
•  sprawne wykonywanie poleceń i przestrzeganie przyjętych reguł (np. reagowanie na 

sygnał dźwiękowy

Temat dnia Przy wigilijnym stole
Zamierzone cele
•  utrwalanie znajomości tradycji związanych ze świętem Bożego Narodzenia znanych 

powszechnie oraz ze swojego regionu i zachęcanie do podtrzymywania tradycji  
i zwyczajów świątecznych znanych powszechnie oraz ze swojego regionu 

•  obserwacja przygotowań do Bożego Narodzenia w najbliższym otoczeniu (w domu, 
w przedszkolu, dekoracje uliczne)

•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: wigilia, opłatek, kalendarz, wigilijne potrawy 
•  rozwijanie słuchu fonematycznego (wybrzmiewanie głosek w nagłosie, śródgłosie  

i wygłosie w wyrazach o prostej budowie fonetycznej; analiza i synteza sylabowa)
•  odkrywanie uczucia radości z możliwości obdarowywania najbliższychupominkami
•  przestrzeganie prawa do bycia wysłuchanym i wdrażanie do słuchania innych 
•  rozwijanie wrażliwości estetycznej i posługiwanie się pojęciem „tyle samo” podczas 

zabawy „w nakrywanie stołu wigilijnego”
•  kształcenie sprawności językowej poprzez wdrażanie do wypowiedzi poprawnej pod 

względem gramatycznym, fleksyjnym, składniowym
•  wdrażanie do kulturalnego zachowania się i stosowania form grzecznościowych

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem ar-

tykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatyw-
nych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, 
przedstawieniu, w teatrze, w kinie; 7/1

•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-
mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa)w postaci prostych kompozycji 
i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko przejawia, na miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytka-
mi i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; 9/2

•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1 
•  Dziecko zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej; 13/4
•  Dziecko dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub 

na innych zbiorach zastępczych; 13/2
•  Dziecko wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: kroka-

mi, stopa za stopą; 13/6
•  Dziecko zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku; 13/7
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•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-
odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 
14/8

Temat tygodnia
ZWIERZĘTA ZIMĄ
Temat dnia Leśniczy pomaga zwierzętom  
Zamierzone cele
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: leśniczy, paśnik
•  kształtowanie opiekuńczego stosunku wobec zwierząt
•  rozwijanie umiejętności konstruowania wypowiedzi wielozdaniowych
•  nabywanie umiejętności prawidłowego kojarzenia nazwy zwierzęcia z rodzajem 

spożywanego pokarmu (wiewiórka-orzechy itp.)
•  wprowadzenie litery r, R; analiza i synteza słuchowo-wzrokowa; budowanie sche-

matu i modelu wyrazu podstawowego; pisanie litery w powietrzu, na ręce, po śla-
dzie i samodzielnie; układanie z liter prostych wyrazów i ich czytanie

•  kształtowanie prawidłowego wysklepienia stopy
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
•  kształtowanie umiejętności korzystania z nietypowego przyboru w trakcie ćwiczeń

Temat dnia Zima w lesie 
Zamierzone cele
•  obserwacja przyrody w zimie w naturalnych warunkach leśnych (w miarę możliwo-

ści; spacer w pobliżu przedszkola, prezentacja, film) 
•  rozumienie wpływu zimy na zmiany w świecie roślin i zwierząt (odpoczynek roślin, przy-

stosowanie zwierząt do warunków zimowych: zmiany w wyglądzie, trybie życia itp.)
•  rozwijanie spostrzegawczości, twórczego myślenia i wyobraźni
•  analiza i synteza wyrazów o prostej budowie fonetycznej (wyróżnianie głosek, sylab)
•  rozwijanie wrażliwości na barwę i plamę
•  wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się dostępnymi przyborami
•  wzbogacanie doświadczeń plastyczno - technicznych
•  wdrażanie do samodzielnego porządkowania miejsca pracy
•  zapoznanie ze słowami i melodią piosenki
•  wydłużanie czasu koncentracji uwagi
•  rozwijanie poczucia słuchu i pamięci muzycznej
•  budzenie zamiłowania do śpiewu

Temat dnia Ptaki zimą
Zamierzone cele
•  obserwacja ptaków w karmniku, podczas spaceru w pobliżu przedszkola 
•  rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni i mowy podczas układania tekstu/opo-

wiadania o ptakach 
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•  układanie zdań z podanym wyrazem
•  wyróżnianie, przeliczanie wyrazów w zdaniu
•  wdrażanie do samodzielnego wykonywania zadań
•  rozwijanie umiejętności wyszukiwania wskazanej figury, spośród wielu 
•  zapoznanie z figurą: owal
•  wdrażanie do estetycznego wykonania pracy
•  tworzenie sytuacji rozwijających różne formy ekspresji (origami)
•  wdrażanie do systematycznego dokarmiania ptaków

Temat dnia Choinka dla zwierząt 
Zamierzone cele
•  wycieczka/spacer do lasu (w miarę możliwości) i przygotowanie choinki z przysma-

kami dla zwierząt 
•  porządkowanie wiedzy o potrzebie dokarmiania ptaków
•  wdrażanie do systematycznego dokarmiania ptaków
•  kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt
•  wdrażanie do systematycznego dokarmiania ptaków 
•  wdrażanie do matematycznego myślenia poprzez próby dodawania oraz odejmo-

wania liczb w zakresie 0-6 (i więcej) i wspomaganie liczenia na palcach, z pomocą 
obiektów zastępczych (liczmanów)

•  doskonalenie umiejętności posługiwania się prostymi narzędziami i wykorzystaniem 
tzw. nieużytków w pracy plastycznej

•  kształtowanie prawidłowego wysklepienia stopy
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
•  kształtowanie umiejętności korzystania z nietypowego przyboru w trakcie ćwiczeń

Temat dnia Dokarmiamy ptaki 
Zamierzone cele
•  obserwacja ptaków w karmniku, podczas spaceru w pobliżu przedszkola 
•  wdrażanie do systematycznego dokarmiania ptaków 
•  rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni i mowy podczas układania tekstu/opo-

wiadania o ptakach 
•  kształcenie poprawności wypowiedzi na określony temat
•  rozwijanie wyobraźni podczas wypowiedzi
•  zachęcanie do pojedynczego wypowiadania się i słuchania innych
•  kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt
•  zapoznanie ze sposobem odtwarzania rytmu piosenki z zaznaczeniem barwy dźwię-

ku cicho/głośno
•  kształcenie poczucia rytmu oraz rozwijanie umiejętności koncentracji i opanowania
•  wzbogacanie przeżyć i wyobraźni

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi  

o ważnych sprawach; 3/3



Program wychowania przedszkolnego

237

•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3 
•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwię-

ku) i wyraża je ruchem; 8/2
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-

mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozy-
cji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania; 10/2 
•  Dziecko nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzętażyjące w różnych środowiskach przy-

rodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12/1 
•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych 

porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać 
zimę; 12/3

•  Dziecko dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub 
na innych zbiorach zastępczych; 13/2

•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną 
do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami 
niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi; 14/3

•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń  
i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7

•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 
14/8

•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9

•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10

Temat tygodnia
KARNAWAŁ
Temat dnia Bale karnawałowe dawniej i dziś
Zamierzone cele
•  przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych z karnawałem
•  oglądanie obrazków/prezentacji/ filmu na temat dawnych i współczesnych zabaw 

karnawałowych(np. karnawał  w Rio de Janeiro w Brazylii, w Wenecji)
•  zapoznanie z pojęciami: karnawał, maska wenecka 
•  wprowadzenie litery u, U; analiza i synteza słuchowo-wzrokowa; budowanie sche-

matu i modelu wyrazu podstawowego; pisanie litery w powietrzu, na ręce, po śla-
dzie i samodzielnie; układanie z liter prostych wyrazów i ich czytanie

•  wdrażanie do dbania o schludny wygląd
•  wzmacnianie mięśni ramion i tułowia poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe
•  kształtowanie umiejętności korzystania z nietypowego przyboru w trakcie ćwiczeń

Temat dnia Na balu karnawałowym
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze zwyczajem przebierania się na bal karnawałowy 
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•  zapoznanie z pojęciami cechy pozytywne, cechy negatywne
•  uwrażliwienie na wartości: pracowitość, dobroć, pomoc (np. poprzez zapoznanie  

z bajką ,,Kopciuszek”)
•  wdrażanie do uważnego słuchania tekstu 
•  nabywanie umiejętności logicznego wiązania faktów
•  okazywanie, rozpoznawanie i nazywanie emocji (np. strach, złość, smutek, radość)
•  zapoznanie ze sposobem wykonania postaci i różnymi fakturami materiałów tekstylnych
•  kształcenie wyobraźni podczas dobierania odpowiedniego materiału
•  wyzwalanie zadowolenia z wykonanej pracy
•  wdrażanie do estetycznego wykonania pracy, wyrabianie nawyku doprowadzania 

pracy do końca
•  rozwijanie spostrzegawczości i uwagi poprzez porównywanie obrazków, wskazywa-

nie różnic, wyszukiwanie takich samych elementów

Temat dnia Księżniczki i czarodzieje
Zamierzone cele
•  kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z podanym tematem w inspi-

racji serią obrazków „Księżniczki i czarodzieje”
•  rozwijanie procesów poznawczych: uwagi, pamięci, myślenia
•  zachęcanie do pojedynczego wypowiadania się i słuchania innych 
•  nabywanie umiejętności tworzenia barw pochodnych poprzez mieszanie barw
•  utrwalanie pojęć: abstrakcja, barwy ciepłe, barwy zimne
•  wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez posługiwanie się nietypowym na-

rzędziem malarskim
•  kształcenie inwencji twórczej, wyzwalanie fantazji i radości z procesu twórczego
•  rozwijanie poczucia słuchu muzycznego 
•  kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji na tempo w muzyce
•  wytwarzanie radosnego nastroju

Temat dnia Maski karnawałowe 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciami: maska karnawałowa, maska wenecka
•  rozwijanie spostrzegawczości i uwagi podczas oglądania masek 
•  rozpoznawanie dotykiem różnych powierzchni, przedmiotów , kolegów
•  nabywanie umiejętności posługiwania się szablonem i wykonania pracy zgodnie ze 

wskazówkami nauczyciela
•  rozwijanie pomysłowości 
•  przestrzeganie zasady bezpiecznego posługiwania się nożyczkami podczas dokład-

nego cięcia po linii
•  budzenie zadowolenia z samodzielnie wykonanej maski 
•  zapoznanie z graficznym obrazem liczby 7 i kształcenie umiejętności posługiwania 

się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 0-7 (i więcej)
•  wzmacnianie mięśni ramion i tułowia poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe
•  kształtowanie umiejętności korzystania z nietypowego przyboru w trakcie ćwiczeń
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Temat dnia Bal w przedszkolu 
Zamierzone cele
•  ćwiczenia oddechowe z dźwiękiem i bez (dmuchanie piórek, balonów, w gwizdek, 

organki itp.)
•  doskonalenie sprawności aparatu mowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne na spół-

głoskach, sylabach, wyrazach
•  integrowanie dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych podczas przedszkolnego balu
•  dostarczanie radości z wcielania się w role różnych postaci
•  rozwijanie wrażliwości na wartości muzyczne 
•  doskonalenie umiejętności wyrażania muzyki ruchem, gestami i mimiką
•  wyzwalanie radości z wcielania się w role różnych postaci i wspólnej zabawy
•  wdrażanie do właściwego zachowania się na uroczystościach przedszkolnych       
•  kształcenie umiejętności rysowania po śladzie
•  wdrażanie do starannego, estetycznego wykonania pracy

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współ-

działać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 1/2 
•  Dziecko wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, 

które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także że nie należy wyszydzać  
i szykanować innych; 1/4

•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2 
•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-

szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej; 5/4
•  Dziecko wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, 

przedstawieniu, w teatrze, w kinie; 7/1
•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwię-

ku) i wyraża je ruchem; 8/2 
•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-

kami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3

•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-
mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozy-
cji i form konstrukcyjnych; 9/1  

•  Dziecko rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszcze-
gólnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo 
wynikające z pogody(np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki  
w mroźną pogodę); 11/1

•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1 
•  Dziecko zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej; 13/4
•  Dziecko słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treśćnp. 

opowiadań, baśnii rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, 
m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komuni-
kacji; interesuje się książkami; 14/4
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•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń  
i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7

•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 14/8
•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-

nia; 14/9
•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10

Temat tygodnia
MOJA RODZINA
Temat dnia Moja rodzina
Zamierzone cele
•  ugruntowanie pojęcia ,,rodzina” i wdrażanie do prawidłowego określania członków 

bliższej i dalszej rodziny
•  zapoznanie z pojęciem ,,drzewo genealogiczne” i umiejscowieniem na nim dziecka, 

rodziców i dziadków
•  rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania
•  wypowiadanie się na temat osób bliskich, mieszkających w jednym domu
•  interesowanie się historią, zdarzeniami w swojej rodzinie
•  nabywanie poczucia przynależności do rodziny
•  zachęcanie do pomocy w drobnych pracach domowych (np. podczas nakrywania 

do stołu, porządkowanie zabawek, wytarcie kurzu itp.) 
•  wprowadzenie litery b, B; analiza i synteza słuchowo-wzrokowa; budowanie sche-

matu i modelu wyrazu podstawowego; pisanie litery w powietrzu, na ręce, po śla-
dzie i samodzielnie; układanie z liter prostych wyrazów i ich czytanie

•  wdrażanie do właściwego używania określeń: daleko – blisko, po prawej – po lewej, 
pomiędzy, podczas wypowiedzi na temat ilustracji

•  kształtowanie gibkości, koordynacji ruchowej i świadomości własnego ciała
•  wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela

Temat dnia Co odmierza czas 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z zawodem zegarmistrza i różnymi sposobami mierzenia czasu dawniej 

i dziś 
•  wskazywanie miejsc, gdzie znajdują się zegary (na wieży, na dworcu, w domu, na 

ręce, w telefonie itp.)
•  rozpoznawanie i naśladowanie dźwięków wydawanych przez różne zegary ( budzik, 

zegar z kukułką, zegar z pozytywką, zegar na wieży itp.)
•  rozwijanie mowy komunikatywnej i przyjmowanie pomyłki w wyrażaniu opinii z re-

fleksją i tolerancją (mamy prawo do pomyłki, do odmiennego zdania)
•  uświadomienie upływu czasu w oparciu o obserwację klepsydry 
•  przyswajanie określeń czasu związanych z porami dnia i porami roku, następstwem 

dni tygodnia i miesięcy w odniesieniu do czynności w ciągu dnia, tygodnia i zmia-
nami w przyrodzie
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•  poznanie roli kalendarza w życiu człowieka (np. korzystanie z kalendarza z wyrywa-
nymi kartkami) 

•  zapoznanie ze sposobem wykonania zegara oraz rolą małej i wielkiej wskazówki
•  nabywanie umiejętności odczytywania na zegarze pełnych godzin 
•  wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas pracy

Temat dnia Moja babcia i mój dziadek
Zamierzone cele
•  kształtowanie umiejętności swobodnej wypowiedzi na forum grupy na temat babci 

i dziadka (np. „Kocham babcię/dziadka, bo…”)
•  zapoznanie ze sposobem wykonania upominku/niespodzianki dla babci i dziadka
•  wyzwalanie radości podczas przygotowywania upominku
•  wzmacnianie więzi emocjonalnej z dziadkami
•  wdrażanie do samodzielnego doboru materiałów i organizowania miejsca pracy 

(wybór kartek, dwóch kolorów farb do malowania nitką)
•  tworzenie i nazywanie barw pochodnych
•  tworzenie kolażu, poprzez łączenie włóczki, tkaniny, papieru o zróżnicowanej fakturze
•  zapoznanie ze słowami i układem tanecznym tańca ludowego,,Grozik”
•  rozwijanie inwencji twórczej podczas prób samodzielnego układania kroków do tańca
•  rozwijanie koordynacji ruchowo – wzrokowej
•  wyrabianie aktywności i motywacji wewnętrznej

Temat dnia Czerwony Kapturek 
Zamierzone cele
•  wdrażanie do słuchania rodziców i zwrócenie uwagi, że nie należy rozmawiać  

z nieznajomymi (np. w oparciu o bajkę ,,Czerwony Kapturek”, ,,Wilk i siedem koź-
lątek” czy „O koguciku złotym grzebyku” – książka tradycyjna/ audiobook/ film/ 
teatrzyk sylwet)

•  doskonalenie umiejętności wypowiadania się w sposób ciągły i logicznie powiązany
•  wdrażanie do słuchania rodziców i zwrócenie uwagi, że nie należy rozmawiać  

z nieznajomymi
•  znajomość własnego adresu zamieszkania (nazwa miejscowości, nazwa ulicy, nu-

mer domu, numer mieszkania) 
•  kształtowanie przekonania, iż adresu zamieszkania nie należy podawać nieznajo-

mym i nie wpuszczać nikogo do domu/mieszkania bez wiedzy rodziców  
•  przezwyciężanie nieśmiałości podczas publicznych wystąpień
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: autor, pisarz, poeta, ilustrator
•  rozwijanie zainteresowań książką, jako źródłem wiedzy i przeżyć 
•  wdrażanie do matematycznego myślenia poprzez próby dodawania i odejmowania 

liczb w zakresie 0-7 (i więcej)
•  poznanie linii, które uzyskuje się dzięki kredkom grubym i cienkim
•  rozwijanie sprawności manualnych i właściwego nacisku poprzez rysowanie cienki-

mi i grubymi flamastrami
•  wdrażanie do rozplanowania rysunku na całej powierzchni kartki



Program wychowania przedszkolnego

242

Temat dnia Święto Babci i Dziadka  
Zamierzone cele
•  wspólne dekorowanie sali na święto Babci i Dziadka 
•  wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez wspólne uczestnictwo w uroczy-

stości
•  kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków poprzez wspólne prze-

żywanie ich święta
•  nabywanie poczucia współodpowiedzialności i wyrabianie postawy współgospoda-

rza oraz wdrażanie do właściwego zachowania się podczas uroczystości 
•  ćwiczenia oddechowe z dźwiękiem i bez (dmuchanie piórek, balonów, w gwizdek, 

organki itp.)
•  doskonalenie sprawności aparatu mowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne na spół-

głoskach, sylabach, wyrazach
•  układanie obrazków z części, puzzli

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współ-

działać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 1/2 
•  Dziecko w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewi-

dywać skutki swoich zachowań; 1/3
•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-

szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej; 5/4
•  Dziecko wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, 

przedstawieniu, w teatrze, w kinie; 7/1 
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie 

uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1
•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwię-

ku) i wyraża je ruchem; 8/2 
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-

mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozy-
cji i form konstrukcyjnych; 9/1  

•  Dziecko dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub 
na innych zbiorach zastępczych; 13/2

•  Dziecko zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku; 13/7
•  Dziecko słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. 

opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, 
m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komuni-
kacji; interesuje się książkami; 14/4

•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń  
i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7

•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 
14/8

•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9
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•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10
•  Dziecko wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracują, czym się 

zajmują; 15/1

Temat tygodnia
ZABAWY NA ŚNIEGU
Temat dnia Bezpieczne zabawy zimą   
Zamierzone cele
•  obserwacja i zapoznanie z charakterystycznymi cechami zimy
•  zapoznanie z nazwami miesięcy w aktualnej porze roku 
•  utrwalenie znajomości nazw kolejnych pór roku
•  określanie stanu pogody, temperatury (np. pada śnieg, wieje silny wiatr, jest bardzo 

zimno) 
•  uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas zabawy w pobliżu tras komu-

nikacyjnych, na zamarzniętych zbiornikach wodnych
•  kształtowanie nawyku właściwego, bezpiecznego zachowania się podczas zabaw 

na śniegu i lodzie
•  poznanie właściwości śniegu i lodu podczas zabaw ze śniegiem  (zabawa śnieżka-

mi, lepienie bałwana, doświadczenia i eksperymenty ze śniegiem i lodem itp.)
•  wprowadzenie litery s, S; analiza i synteza słuchowo-wzrokowa; budowanie sche-

matu i modelu wyrazu podstawowego; pisanie litery w powietrzu, na ręce, po śla-
dzie i samodzielnie; układanie z liter prostych wyrazów i ich czytanie

•  wdrażanie do poprawnej wypowiedzi 
•  rozwijanie spostrzegawczości i myślenia przyczynowo – skutkowego
•  rozpoznawanie śladów odciśniętych w śniegu
•  wdrażanie do współpracy w grupie

Temat dnia Zabawy na śniegu
Zamierzone cele
•  wybieranie spośród wielu obrazków przedstawiających zabawy i sporty na śniegu i lodzie     
•  rozpoznawanie i nazywanie wybranych sportów zimowych oraz sprzętu niezbędne-

go do ich uprawiania
•  globalne czytanie podpisów pod obrazkami
•  analiza i synteza słuchowa wyrazów o prostej budowie fonetycznej (wyróżnianie 

głosek i sylab)
•  nabywanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
•  wdrażanie do słuchania kolegów i oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi (zgłasza-

nie chęci wypowiedzi przez podniesienie ręki)
•  nabywanie umiejętności posługiwania się wybranymi znakami matematycznymi
•  budzenie zainteresowania zadaniami z fabułą
•  zapoznanie ze sposobem wykonania bałwanka z przygotowanych materiałów pa-

pierniczych i tzw. nieużytków oraz materiałów nietypowych (rolka po papierze toa-
letowym, bibułka, wata itp.)
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•  wdrażanie do samodzielnego doboru elementów 
•  rozwijanie ekspresji plastycznej
•  zachowanie ładu i porządku podczas pracy
•  wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
•  kształtowanie nawyku właściwego, bezpiecznego zachowania się podczas zabaw 

na śniegu i lodzie
•  poznanie właściwości śniegu i lodu podczas zabaw ze śniegiem  (zabawa śnieżka-

mi, lepienie bałwana itp.)
•  utrwalanie znajomości stron własnego ciała (np. rzuć prawą ręką, odciśnij ślad lewą nogą)
•  rozwijanie spostrzegawczości poprzez rozpoznawanie śladów odciśniętych w śniegu 
•  nabywanie umiejętności dostosowania ubioru do pory roku

Temat dnia Zima wokół nas
Zamierzone cele
•  wskazywanie charakterystycznych cech zimy na obrazkach przedstawiających różne 

krajobrazy i porównywanie z własnym regionem (niziny, góry, las, wieś, przestrzeń 
miejska itp.)

•  dostrzeganie piękna zimowej pory roku
•  rozwijanie mowy poprzez wypowiedzi na temat zimy (wartości estetyczne, uroki  

i uciążliwości zimy, przystosowanie ludzi, roślin i zwierząt itp.) 
•  rozumienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia
•  zapoznanie z malarstwem Stanisława Wyspiańskiego
•  kształtowanie pojęcia ,,pejzaż”
•  odzwierciedlanie swoich doświadczeń i rozwijanie wyobraźni poprzez rysowanie 

pastelami suchymi lub olejnymi (według wyboru dziecka)
•  wdrażanie do rozplanowania rysunku na płaszczyźnie kartki
•  określanie położenia na kartce typu: w prawym górnym rogu
•  wyrabianie umiejętności odtwarzania ruchem treści piosenki
•  kształcenie uważnej i skoncentrowanej postawy w oczekiwaniu na polecenia

Temat dnia Gdzie mieszkają Eskimosi? 
Zamierzone cele
•  budzenie zainteresowania życiem mieszkańców na Dalekiej Północy i na Grenlandii 

(Eskimosi, Lapończycy, Czukcze, Nieńcy)
•  zapoznanie z trudnymi warunkami życia, wyglądem i wybranymi zwyczajami Eski-

mosów (Innuitów)
•  zapoznanie z pojęciami: igloo, psi zaprzęg
•  zapoznanie z figurą przestrzenną – kulą
•  utrwalanie znajomości liczebników głównych i porządkowych w zakresie 0-7 (i wię-

cej) i wdrażanie do ich prawidłowego stosowania 
•  kształcenie spostrzegawczości i myślenia podczas porównywania koła i kuli
•  budzenie zainteresowania kompozycjami z figur kolistych
•  kształtowanie nawyku właściwego, bezpiecznego zachowania się podczas zabaw 

na śniegu, jazdy na sankach
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•  konstruowanie ze śniegu igloo, bałwana
•  rozwijanie spostrzegawczości poprzez rozpoznawanie śladów odciśniętych w śniegu 
•  wdrażanie do współpracy w grupie

Temat dnia Życie w lodowej krainie
Zamierzone cele
•  oglądanie obrazków, filmu, prezentacji o życiu na biegunie północnym – Arktyka, 

Grenlandia  (niedźwiedź polarny, zając bielak, foka, wierzba, brzoza, mchy) i na 
biegunie południowym - Antarktyda (pingwiny, foki, lamparty morskie, wieloryby)

•  rozpoznawanie i nazywanie zwierząt zamieszkujących Grenlandię
•  rozwijanie logicznego myślenia, pamięci, uwagi
•  próby uogólniania zdobytej wiedzy
•  prowadzenie eksperymentów i doświadczeń: rozbijanie/topienie lodu, pływanie  

w wodzie „gór lodowych” (bryłki lodu), obserwacja temperatury na termometrze itp.
•  wdrażanie do pokonywania trudności o charakterze umysłowym
•  wdrażanie do odtwarzania ruchem nastroju i charakteru utworu muzycznego
•  rozwijanie zamiłowania do muzyki poważnej
•  odkrywanie własnych możliwości twórczych w kontakcie z muzyką  

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko samodzielnie ubiera się i rozbiera; 2/3
•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 

zdarzyć. 4/3
•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-

szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej. 5/4
•  Dziecko próbuje samodzielniei bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przed-

szkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie. 6/5
•  Dziecko w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej 8/4
•  Dziecko przejawia, na miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytka-

mi i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; 9/2
•  Dziecko rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszcze-

gólnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo 
wynikające z pogody (np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki 
w mroźną pogodę); 11/1

•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1 
•  Dziecko zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej; 13/4
•  Dziecko rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne i po-

równuje ich wielkości. 13/8
•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń  

i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7
•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 14/8
•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-

nia; 14/9
•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10



Program wychowania przedszkolnego

246

Temat tygodnia
W KOSMOSIE
Temat dnia Poznajemy Układ Słoneczny
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,Układ Słoneczny” oraz z rolą i pozycją słońca
•  poznanie nazw planet Układu Słonecznego 
•  porównywanie długości nazw planet poprzez przeliczanie liter w wyrazie, nazywanie 

liter, czytanie nazw planet (według możliwości dzieci)
•  wyszukiwanie określonego napisu wśród innych i dobieranie w pary takich samych 

wyrazów (nazwy planet)
•  zapoznanie z kompasem
•  doskonalenie słuchu fonematycznego poprzez analizę i syntezę wyrazów o prostej 

budowie fonetycznej
•  wprowadzenie litery n, N; analiza i synteza słuchowo-wzrokowa; budowanie sche-

matu i modelu wyrazu podstawowego; pisanie litery w powietrzu, na ręce, po śla-
dzie i samodzielnie; układanie z liter prostych wyrazów i ich czytanie

•  kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej, równowagi i koordynacji ruchowej
•  sprawne reagowanie na sygnał nauczyciela
•  wdrażanie do aktywnego, zgodnego współdziałania w parach

Temat dnia Podróż na księżyc 
Zamierzone cele
•  poszerzanie wiedzy o kosmosie i poznanie znaczenia położenia  księżyca dla pór 

dnia 
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: kosmonauta, kapsuła, stan nieważkości, plane-

ty, układ słoneczny, skafander, UFO, orbita, statek kosmiczny, satelita)
•  kształcenie umiejętności logicznego kojarzenia faktów
•  rozwijanie wyobraźni
•  nabywanie umiejętności formułowania poprawnej wypowiedzi
•  zabawy z magnesem i poznanie jego właściwości oraz zwrócenie uwagi na przycią-

ganie ziemskie i stan nieważkości
•  rozwijanie małej i dużej motoryki poprzez rozluźnianie, regulowanie napięć, zaba-

wy i ćwiczenia relaksacyjne
•  utrwalanie wiadomości o figurach geometrycznych płaskich i przestrzennych  
•  wskazywanie wykorzystania figur geometrycznych w otoczeniu
•  układanie kształtu figur geometrycznych np. ze sznurka
•  rysowanie figur geometrycznych po śladzie i odwzorowywanie figur z szablonem  

i samodzielnie
•  konstruowanie większych form przestrzennych z tzw. nieużytków i materiałów pa-

pierniczych (np. rakieta kosmiczna)
•  nabywanie umiejętności łączenia elementów za pomocą: kleju, taśmy klejącej, 

sznurka, zszywacza
•  doskonalenie umiejętności cięcia po linii z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
•  wdrażanie do estetycznego wykonania pracy i porządkowania miejsca pracy 
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Temat dnia Zwiedzamy planetę Mars 
Zamierzone cele
•  wzbogacanie wiadomości o Ziemi i zapoznanie z globusem
•  uświadamianie, że człowiek jest odpowiedzialny za swoją planetę i musi dbać  

o środowisko przyrodnicze
•  poszerzenie wiedzy o kosmosie i poznanie jednej z planet-Marsa 
•  poznanie przyrządów do obserwacji nieba( luneta, lornetka, teleskop)
•  kształcenie umiejętności łączenia różnorodnych materiałów tzw. nieużytków za po-

mocą różnych tworzyw (kleju, taśmy, plasteliny itp.)
•  rozwijanie wyobraźni przestrzennej
•  nabywanie umiejętności współpracy w zespole
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: marzenie fantastyczne, marzenie realne 
•  rozwijanie zmysłów poprzez rozpoznawanie dotykiem różnych faktur i kształtów (gład-

kie, śliskie, szorstkie, miękkie, okrągłe itp.), słuchanie ciszy i określanie odległości, 
rodzaju kroków (daleko, bardzo blisko, szybko, z oddala się, podskakuje itp.)

•  zapoznanie ze słowami, melodią i nastrojem piosenki
•  kształcenie pamięci muzycznej oraz prawidłowego oddechu, czystości intonacji
•  zwracanie uwagi na śpiew z umiarkowaną siłą głosu  

Temat dnia Spotkanie z ufoludkiem
Zamierzone cele
•  rozwijanie myślenia i twórczej ekspresji słownej podczas poszukiwania odpowiedzi 

na pytanie: „ Jak wyglądałoby spotkanie z ufoludkiem?”
•  rozwijanie myślenia i twórczej ekspresji słownej podczas wymyślania imienia dla 

mieszkańca kosmosu 
•  rozwijanie spostrzegawczości poprzez:zgadywanie jakie przedmioty zostały schowa-

ne, czego brakuje, wskazywanie różnic i podobieństw między obrazkami, między
•  uzupełnianie rysunku brakującymi elementami, wzbogacanie rysunku o szczegóły
•  wdrażanie do prawidłowego trzymania kredki
•  zapoznanie z graficznym obrazem liczby 8 i kształcenie umiejętności posługiwania 

się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 0-8 (i więcej)
•  kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej, równowagi i koordynacji ruchowej
•  sprawne reagowanie na sygnał nauczyciela
•  wdrażanie do aktywnego, zgodnego współdziałania w parach
•  rozwijanie wrażliwości na barwę i działanie plamy
•  rozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej i wyrażanie jej poprzez ekspresję plastyczną
•  wdrażanie do zgodnego korzystania ze wspólnych kredek

Temat dnia Spotkanie z naukowcem 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciem ,,naukowiec” i z działaniami, które prowadzi (badania, eks-

perymenty, doświadczenia, odkrycia)
•  zapoznanie z osiągnięciami, badaniami Mikołaja Kopernika i budzenie dumy z jego 

odkryć
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•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: astronom, obserwatorium astronomiczne, tele-
skop, gwiazdozbiór, pomnik

•  rozbudzanie ciekawości poznawczej, zainteresowań nauką poprzez przybliżanie 
,,nieznanego” poprzez dowolne zabawy w doświadczanie, eksperymentowanie, za-
bawy badawcze (np. atrament sympatyczny z cytryny, co pływa co tonie, wulkan, 
dobre i złe przewodniki ciepła)

•  ukazanie możliwości wykorzystania przedmiotów nietypowych do tworzenia muzyki 
(gazeta, folia, taśma biurowa, butelka PET i szklana itp.)

•  rozwijanie poczucia słuchu, rytmu poprzez tworzenie improwizacji melodycznych
•  wdrażanie do przestrzegania podczas grania ustalonych zasad organizacyjnych

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współ-

działać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 1/2
•  Dziecko utrzymuje porządek w swoim otoczeniu. 2/4
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem ar-

tykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatyw-
nych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi  
o ważnych sprawach; 3/3

•  Dziecko przewiduje, na miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynnościmanipu-
lacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmia-
nach); 4/1

•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie 

uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1
•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-

łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1 

•  Dziecko właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania; 10/2
•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1 
•  Dziecko zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej; 13/4
•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń  

i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7
•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 

14/8
•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-

nia; 14/9
•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10
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Temat tygodnia
ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE
Temat dnia Co to jest sawanna?
Zamierzone cele
•  poszerzanie słownika  o pojęcia: zwierzęta egzotyczne, sawanna
•  zapoznanie z wybranymi gatunkami flory i fauny sawanny
•  porównywanie krajobrazu sawanny ze znanymi innymi krajobrazami i wypowiada-

nie się na ich temat
•  wyszukiwanie poznanych liter podczas oglądania książek, obrazków na podany te-

mat 
•  nabywanie umiejętności prawidłowego określania położenia przedmiotów i posłu-

giwania się pojęciami: w prawym /w lewym rogu w górnym/w dolnym rogu
•  kształtowanie koordynacji ruchowo – wzrokowej i ogólnej sprawności fizycznej po-

przez ćwiczenia naśladowcze 
•  wprowadzenie litery g, G; analiza i synteza słuchowo-wzrokowa; budowanie sche-

matu i modelu wyrazu podstawowego; pisanie litery w powietrzu, na ręce, po śla-
dzie i samodzielnie; układanie z liter prostych wyrazów i ich czytanie

•  wyrabianie refleksu psychoruchowego na zmiany w muzyce
•  zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach
•  kształtowanie płynności i estetyki ruchów

Temat dnia Życie na sawannie 
Zamierzone cele
•  poznanie i utrwalanie nazw zwierząt żyjących na sawannie
•  rozbudzanie zainteresowań zwierzętami egzotycznymi 
•  doskonalenie umiejętności stosowania poprawnych form gramatycznych podczas 

wypowiadania się na temat zwierząt egzotycznych
•  rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez analizę i syntezę wyrazów 
•  globalne czytanie wyrazów
•  kształcenie wrażliwości na piękno przyrody
•  rozwijanie uwagi, cierpliwości poprzez kopiowanie obrazków z książek (np. przy 

użyciu kalki technicznej)
•  rozwijanie umiejętności tworzenia prac plastycznych związanych z aktualnie oma-

wianą tematyką
•  szanowanie wytworów pracy kolegów
•  doskonalenie umiejętności bezpiecznego cięcia po linii 
•  wdrażanie do porządkowania miejsca pracy
•  zapoznanie z wyglądem i brzmieniem instrumentów: fortepian, kontrabas
•  wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań muzyką poważną
•  zachęcanie do aktywności i rozwijanie wyobraźni poprzez improwizacje ruchowe 

przy muzyce 

Temat dnia Żyrafa
Zamierzone cele
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•  wypowiadanie się na temat wyglądu, zwyczajów, sposobu poruszania się i odżywia-
nia żyrafy oraz przystosowania do warunków, w jakich żyje 

•  dostrzeganie zależności zwierząt od środowiska, w którym żyją
•  rozwijanie myślenia, mowy i pomysłowości, wzbogacanie słownika podczas szuka-

nia rymów (np. do wyrazu „żyrafa” i inne)
•  układanie w całość pociętego obrazka, puzzli
•  kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt
•  wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji podczas wyboru materiałów, 

narzędzi niezbędnych do wykonania pracy
•  kształtowanie koordynacji ruchowo – wzrokowej i ogólnej sprawności fizycznej po-

przez ćwiczenia naśladowcze
•  wyrabianie refleksu psychoruchowego na zmiany w muzyce
•  zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach 
•  kształtowanie płynności i estetyki ruchów

Temat dnia Zwierzęta mieszkające w zoo
Zamierzone cele
•  rozumienie pojęć: ogród botaniczny, ogród zoologiczny 
•  uogólnianie pojęć i rozumienie pojęcia „zwierzęta egzotyczne” 
•  zapoznanie ze zwierzętami jakie mogą być w ZOO oraz powodami ich zamieszki-

wania w ZOO
•  rozwijanie mowy poprzez tworzenie mini dialogów zwierząt z użyciem kukiełek, pa-

cynek, maskotek
•  wdrażanie do odpowiedniego zachowania się w obecności zwierząt, w ZOO
•  zapoznanie ze sposobem wykonania planszy do gry oraz posłużenia się prostymi, 

symbolicznymi rysunkami
•  nabywanie umiejętności konstruowania gry – opowiadania i przestrzegania ustalo-

nych reguł gry
•  kształtowanie odporności emocjonalnej (czasami wygrywam, czasami przegrywam)
•  wdrażanie do matematycznego myślenia poprzez próby dodawania i odejmowania 

liczb w zakresie 0-8 (i więcej)
•  rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni i myślenia
•  wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy

Temat dnia Zwierzęta z Akademii Pana Kleksa  
Zamierzone cele
•  doskonalenie mowy powiązanej w czasie wypowiedzi odnoszącej się do piosenki  

z Akademii Pana Kleksa „Witajcie w naszej bajce” (wysłuchanej lub obejrzanej)
•  rozróżnianie głosów męskich i żeńskich
•  rozróżnianie i określanie pojęć: wiersz, piosenka
•  utrwalanie wiadomości o zwierzętach, które można spotkać w ZOO 
•  lepienie zwierząt z plasteliny (lub innej masy plastycznej) 
•  formowanie liter z kreatywnych drucików 
•  rozwijanie logicznego myślenia, pamięci, uwagi
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•  podejmowanie prób uogólniania zdobytej wiedzy
•  wytworzenie radości podczas układania i odgadywania zagadek 
•  wdrażanie do mówienia umiarkowanym tonem głosu
•  rozwijanie wyobraźni i nabywanie umiejętności tworzenia improwizacji muzycznych 

do wierszy o zwierzętach (instrumenty perkusyjne)
•  kształcenie słuchu muzycznego i poczucia rytmu

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współ-

działać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 1/2
•  Dzieckomówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2
•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi  

o ważnych sprawach; 3/3
•  Dziecko w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrze-

bach i decyzjach.3/4
•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości;5/3
•  Dziecko zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 6/3 
•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-

kami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3

•  Dziecko w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej. 8/4 
•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-

łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1

•  Dziecko nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 
przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12/1

•  Dziecko liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1
•  Dziecko dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub 

na innych zbiorach zastępczych; 13/2
•  Dziecko rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów  

w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów 13/5
•  Dziecko potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia 

typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od le-
wej strony kartki; 14/1

•  Dziecko rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz 
często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu; 14/5

•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń  
i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7

•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 
14/8

•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9

•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10
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Temat tygodnia
W MARCU JAK W GARNCU
Temat dnia Marcowa pogoda 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z cechami marcowej pogody poprzez obserwację zjawisk atmosferycz-

nych i zmian w przyrodzie (odwilż, roztopy, cieplejszy wiatr, kałuże, błoto, przycina-
nie gałęzi, pąki na krzewach, deszcz, wiatr, mgła)

•  kształtowanie pojęcia ,,marcowa pogoda”
•  zapoznanie z nazwami kolejnych miesięcy roku i wdrażanie do posługiwania się 

nimi
•  tworzenie kompozycji rytmicznych (z figur geometrycznych, koralików, guzików, 

klocków, poprzez stemplowanie itp.)
•  rozpoznawanie i nazywanie symboli pogody
•  okresowe (np. w ciągu tygodnia) prowadzenie kalendarza pogody z wykorzysta-

niem symboli pogody
•  próby określania stanu pogody i wybierania ubioru właściwego do pogody  
•  założenie hodowli szczypiorku z cebuli (możliwość obserwacji czynników niezbęd-

nych do wzrostu rośliny)
•  wprowadzenie litery c, C; analiza i synteza słuchowo-wzrokowa; budowanie sche-

matu i modelu wyrazu podstawowego; pisanie litery w powietrzu, na ręce, po śla-
dzie i samodzielnie; układanie z liter prostych wyrazów i ich czytanie

•  rozwijanie procesów poznawczych: twórczego myślenia, twórczej wyobraźni, spo-
strzegawczości

•  stwarzanie okazji do wyrażania wiedzy o świecie poprzez ekspresję plastyczną

Temat dnia Żegnaj, bałwanku 
Zamierzone cele
•  układanie i porządkowanie historyjki obrazkowej o bałwanku  
•  rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego podczas opowiadania historyjki ob-

razkowej
•  kształcenie umiejętności poprawnego budowania zdań z użyciem podanych wyrazów 
•  globalne czytanie wyrazów: bałwan, kra, lód, woda
•  rozwijanie ekspresji językowej, wyobraźni, empatii poprzez szukanie odpowiedzi:  

o czym myśli bałwanek, co chciałby powiedzieć, jak mogłaby zakończyć się inaczej 
historia o bałwanku

•  wyrabianie cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej wypowiedzi i słuchanie wypo-
wiedzi rówieśników

•  kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej
•  wdrażanie do ćwiczeń w parach z przyborem
•  wdrażanie do odpowiedzialności za osobę współćwiczącą
•  sprawne reagowanie na polecenia nauczyciela

Temat dnia Marzec czarodziej 
Zamierzone cele
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•  składanie obrazka z części „Marzec Czarodziej” i wspólne kolorowanie farbami 
akwarelowymi 

•  zapoznanie z malarstwem o kompozycji otwartej i kompozycji zamkniętej
•  oglądanie mandali oraz komponowanie np. z klocków, figur geometrycznych, two-

rzywa przyrodniczego; kolorowanie mandali
•  zapoznanie z różnymi sposobami ozdabiania płaszczyzny poprzez stemplowanie 

(stemple gotowe i wykonane np. z korka, ziemniaka itp.)
•  rozwijanie wyobraźni i pomysłowości
•  zapoznanie z podstawowym krokiem i układem tanecznym krakowiaka
•  poznanie ludowego stroju krakowskiego i ludowego zdobnictwa
•  kształcenie orientacji przestrzennej i poczucia rytmu
•  kształcenie umiejętności estetycznego poruszania się przy muzyce

Temat dnia W marcu jak w garncu  
Zamierzone cele
•  rozumienie pojęcia „przysłowie” i zapoznanie z przysłowiami ludowymi dotyczącymi 

wiosny
•  nabywanie umiejętności improwizowania melodii (wokal) do podanego krótkiego 

tekstu
•  tworzenie i przeżywanie pogodnego, radosnego nastroju 
•  kreślenie znaków literopodobnych po śladzie i samodzielnie 
•  wdrażanie do prawidłowego trzymania kredki i właściwego nacisku dłoni
•  zapoznanie z graficznym obrazem liczby 9 i kształcenie umiejętności posługiwania 

się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 0-9 (i więcej)
•  kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej
•  wdrażanie do ćwiczeń w parach z przyborem
•  wdrażanie do odpowiedzialności za osobę współćwiczącą
•  sprawne reagowanie na polecenia nauczyciela

Temat dnia Wiatr – przyjaciel czy szkodnik
Zamierzone cele
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia określające rodzaj wiatru: wietrzyk, zefirek, wi-

cherek, wietrzysko, wichura, halny, huragan, tornado
•  rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez analizę i syntezę słuchową wyrazów 

(wyróżnianie sylab oraz głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie w wyrazach o pro-
stej budowie fonetycznej)

•  podawanie wyrazu na pierwszą głoskę, na ostatnią głoskę, tworzenie ciągów wyra-
zowych (wyrazy tworzone na ostatnią głoskę)

•  wskazanie niszczącego wpływu wiatru oraz wykorzystania wiatru w elektrowniach 
wiatrowych

•  konstruowanie wiatrowskazu i zabawy badawcze z wiatrem (obserwacja kierunku  
i siły wiatru)  

•  nabywanie i doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podany 
temat w oparciu o własne doświadczenia i pozyskane wiadomości 



Program wychowania przedszkolnego

254

•  rozwijanie umiejętności słuchania innych i szanowanie prawa do odmiennego zda-
nia

•  wzbogacanie plastycznych doświadczeń poprzez zastosowanie techniki plastycznej 
– kalkografii

•  rozwijanie twórczej wyobraźni, umiejętności koncentracji i opanowania
•  wyrabianie cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej 

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współ-

działać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 1/2 
•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru , chętnie uczestniczy w zbiorowym 

śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1 
•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-

kami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3

•  Dziecko wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architek-
turą zieleni i architekturą wnętrz);9/3 

•  Dziecko rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszcze-
gólnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo 
wynikające z pogody (np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki 
w mroźną pogodę); 11/1

•  Dziecko wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że 
będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr, stosuje się do podanych informacji na miarę 
swoich możliwości; 11/2 

•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1 
•  Dziecko zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej; 13/4
•  Dziecko zna stałe następstwo dnii nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku; 13/6 
•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-

odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6
•  Dziecko rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz 

często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu; 14/5 
•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń  

i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7
•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 

14/8
•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-

nia; 14/9
•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10



Program wychowania przedszkolnego

255

Temat tygodnia
DBAMY O ZDROWIE NA PRZEDWIOŚNIU
Temat dnia Jemy zdrowe Produkty
Zamierzone cele
•  wzbogacanie słownika o pojęcia: produkty zdrowe, produkty niezdrowe, żywność 

zdrowa, żywność niezdrowa
•  rozpoznawanie wybranych produktów spożywczych różnymi zmysłami (wzrok, słuch, 

węch, smak, dotyk)
•  uświadamianie wpływu odżywiania na zdrowie człowieka i zachęcanie do częstego 

spożywania warzyw i owoców
•  kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania
•  nabywanie nawyku mycia owoców i warzyw przed spożyciem
•  nabywanie nawyku samodzielnego mycia rąk przed jedzeniem
•  nabywanie umiejętności klasyfikowania i uogólniania
•  wspólne z rodzicami przygotowanie np. zdrowych kanapek, sałatki 
•  wdrażanie do przygotowania posiłku z przestrzeganiem zasad higieny i estetycznym 

podaniem
•  przynoszenie gazetek reklamowych (do wycinania zdrowych produktów) oraz prze-

pisów na zdrowe potrawy
•  wykonanie książeczki ,,Jestem zdrowy, bo zdrowo się odżywiam” (wycinanie, ryso-

wanie zdrowych produktów, podawanie i wklejanie przepisów na zdrowe potrawy; 
samodzielne wpisy dzieci, jeśli potrafią, chcą) i umieszczenie książki w kąciku ksią-
żek

•  założenie hodowli rzeżuchy do codziennego spożywania
•  wprowadzenie litery j, J; analiza i synteza słuchowo-wzrokowa; budowanie schema-

tu i modelu wyrazu podstawowego; pisanie litery w powietrzu, na ręce, po śladzie i 
samodzielnie; układanie z liter prostych wyrazów i ich czytanie

•  kształtowanie prawidłowego wysklepienia stopy poprzez ćwiczenia wzmacniające 
mięśnie stopy

•  wyzwalanie radości podczas aktywnego wykonywania poleceń nauczyciela

Temat dnia Dbamy o higienę
Zamierzone cele
•  wzbogacenie słownictwa o pojęcie „higiena” 
•  kształcenie umiejętności samodzielnego prawidłowego mycia rąk, twarzy, zębów
•  wyrabianie nawyku dbania o higienę jamy ustnej
•  kształtowanie nawyków higienicznych (np. przestrzeganie codziennej higieny, sa-

modzielne czyszczenie nosa, kichanie/kaszel w zgięcie łokcia)
•  rozumienie potrzeby dbania o czystość przyborów służących do zabiegów higienicz-

nych (ręcznik, szczotka do zębów, kubek, szczotka do paznokci, grzebień) 
•  globalne czytanie wyrazów: kubek, mydło, lustro; wskazywanie takich samych liter, 

nazywanie znanych liter, układanie wyrazów z liter według wzoru
•  rozumienie wpływu higieny na samopoczucie i zdrowie człowieka
•  komunikowanie się i współdziałanie z rówieśnikami podczas wspólnej zabawy 
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•  doskonalenie umiejętności układania zdań na podany temat
•  zapoznanie ze sposobem wykonania kubeczka według podanego wzoru (np. meto-

dą origami, wycinanka)
•  doskonalenie umiejętności składania papieru według wzoru
•  wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami i dokładnego cięcia po 

linii

Temat dnia Ubieramy się odpowiednio do pogody  
Zamierzone cele
•  rozwijanie myślenia i uwagi podczas udzielania odpowiedzi na temat „Jak się ubie-

ramy?” – zdania prawdziwe, zdania fałszywe
•  kształtowanie pojęcia „profilaktyka zdrowotna” (higiena, dostosowanie ubioru, 

szczepienia, właściwe odżywianie, aktywność ruchowa, nie zarażanie innych)
•  rozwijanie pomysłowości i wyrażanie własnych doświadczeń poprzez ekspresję pla-

styczną
•  malowanie pędzlem farbą kryjącą (np. plakatową, klejową)
•  wdrażanie do dokładnego opłukiwania pędzla przed zmianą koloru farby
•  zachęcanie do wspólnych spacerów z rodziną
•  wdrażanie do samodzielnego ubierania się i dbania o estetyczny wygląd 
•  utrwalanie podstawowego kroku tanecznego krakowiaka i zapoznanie z kolejnymi 

figurami tanecznymi
•  kształcenie orientacji przestrzennej i poczucia rytmu
•  ukazanie piękna polskich tańców narodowych

Temat dnia Co robimy, gdy jesteśmy chorzy?
Zamierzone cele
•  rozwijanie myślenia i uwagi i pomysłowości podczas „burzy mózgów” „Co robimy, 

gdy jesteśmy chorzy?”
•  nabywanie umiejętności doboru produktów przy sporządzaniu napoju i próby argu-

mentowania: to są zdrowe produkty
•  wdrażanie do przygotowania posiłku z przestrzeganiem zasad higieny i estetycznym 

podaniem
•  redagowanie listu do chorego kolegi (forma rysowana i pisana)
•  rozwijanie myślenia matematycznego podczas konstruowania gry matematycznej 

– opowiadania i przestrzegania ustalonych reguł gry 
•  nabywanie umiejętności spokojnego pogodzenia się z przegraną
•   kształtowanie prawidłowego wysklepienia stopy poprzez ćwiczenia wzmacniające 

mięśnie stopy
•  wyzwalanie radości podczas aktywnego wykonywania poleceń nauczyciela 
•  komunikowanie się i współdziałanie z rówieśnikami podczas wspólnej zabawy

Temat dnia Z wizytą u lekarza  
Zamierzone cele
•  zapoznanie z osobami oraz instytucjami, które mogą udzielić pomocy medycznej 
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•  przezwyciężanie lęku przed wizytą lekarską i zabiegami medycznymi
•  wycieczka do apteki, gabinetu stomatologa itp. (w miarę możliwości)
•  wdrażanie do kulturalnego, cichego zachowania się w miejscach publicznych
•  zapoznanie z pracą lekarza, pielęgniarki, stomatologa 
•  spotkanie z lekarzem/pielęgniarką/stomatologiem (w miarę możliwości; skorzysta-

nie z pomocy rodzica-eksperta)
•  budzenie szacunku do pracy lekarza, pielęgniarki, stomatologa
•  kształtowanie nawyków higienicznych
•  rozwijanie wrażliwości na różne dźwięki
•  rozróżnianie dźwięków głośnych i cichych, miłych dla uchai niemiłych
•  określanie źródła i liczby dźwięków 
•  powtarzanie kilku kolejnych dźwięków
•  wdrażanie do słuchania dźwięków o umiarkowanej głośności i posługiwania się 

głosem o umiarkowanej sile głosu

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko jest samodzielne w zakresie higieny osobistej; 2/1
•  Dziecko właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu  

i sprząta po sobie; 2/2
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem 

artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alterna-
tywnych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 
typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 4/2

•  Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywie-
nia i zdrowego trybu życia;5/1

•  Dziecko dostrzega związek między chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. 
wie, że przyjmowanie leków i zastrzyki są konieczne 5/2 

•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3 
•  Dziecko orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze 

środków transportu; 6/2
•  Dziecko wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków che-

micznych (np. środków czystości) 6/4 
•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości 

dźwięku) i wyraża je ruchem; 8/2
•  Dziecko interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie 

domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzy-
staniu z nich. 10/3

•  Dziecko dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach 
lub na innych zbiorach zastępczych; 13/2

•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzeb-
ną do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościa-
mi niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;14/3
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•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; 
wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń  
i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7

•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 
14/8

•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9

•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10



Program wychowania przedszkolnego

259

Temat tygodnia
NADCHODZI WIOSNA
Temat dnia W poszukiwaniu wiosny 
Zamierzone cele
•  wypowiadanie się na temat zmian w przyrodzie podczas obserwowania przyrody 

wiosną
•  określanie cech pogody i okresowe prowadzenie kalendarza pogody z symbolicz-

nymi oznaczeniami zjawisk atmosferycznych
•  utrwalanie nazw i charakterystycznych cech czterech pór roku 
•  gromadzenie obrazków wokół tematu „wiosna”
•  zapoznanie ze zmianami zachodzącymi wczesną wiosną w świecie roślin i zwierząt 

(pojawienie się pąków, pierwsze kwiaty, linienie zwierząt, powroty ptaków)
•  wprowadzenie litery ł, Ł; analiza i synteza słuchowo-wzrokowa; budowanie sche-

matu i modelu wyrazu podstawowego; pisanie litery w powietrzu, na ręce, po śla-
dzie i samodzielnie; układanie z liter prostych wyrazów i ich czytanie

•  rysowanie szlaczków, wzorów literopodobnych, pisanie liter
•  odtwarzanie wzoru w powietrzu, na podłodze, ręką prawą i lewą, obiema jednocze-

śnie
•  wdrażanie do dłuższego skupiania uwagi
•  kształcenie umiejętności logicznego myślenia i kojarzenia faktów
•  rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą
•  poznanie zasad nowej zabawy
•  kształtowanie szybkości poprzez sprawne reagowanie na sygnał
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

Temat dnia Zwiastuny wiosny
Zamierzone cele
•  kształtowanie pojęcia „zwiastuny wiosny”
•  zapoznanie z pierwszymi kwiatami – zwiastunami wiosny (przebiśniegi, krokusy, 

pierwiosnki)
•  układanie obrazka z części, układanie puzzli, loteryjek, domina
•  zapoznanie z częściami rośliny (łodyga, kwiat, liście) poprzez dorysowywanie bra-

kujących elementów rośliny oraz prowadzenie obserwacji założonej hodowli roślin 
(np. aksamitka, groszek, fasola)

•  poznanie warunków niezbędnych do rozwoju roślin (światło, woda, powietrze, gle-
ba/podłoże, temperatura)

•  nabywanie przekonania iż nie wolno zrywać roślin chronionych i rozumienie powo-
du ich ochrony

•  wdrażanie do skupienia i koncentracji w pracy indywidualnej i zespołowej
•  doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez rysowanie szlaczków po 

śladzie i bez, kreślenie wzorów literopodobnych, pisanie liter

8. TREŚCI PROGRAMOWE
WIOsNA 6-LATKI
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•  rozwijanie zainteresowań plastycznych i sprawności manualnej poprzez ,,malowa-
nie” plasteliną

•  wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy i korzystania z podkładek

Temat dnia Powroty ptaków
Zamierzone cele
•  zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych ptaków 
•  utrwalanie znajomości nazw ptaków i ich cech charakterystycznych (bocian, jaskół-

ka, szpak, kos)
•  zapoznanie z wyglądem ptasich gniazd
•  układanie zdań o ptakach wyróżnianie i przeliczanie wyrazów w zdaniach
•  poznanych figur tanecznych i zapoznanie z kolejnymi figurami krakowiaka 
•  kształcenie orientacji przestrzennej i poczucia rytmu
•  nabywanie umiejętności estetycznego poruszania się przy muzyce
•  kształtowanie szybkości poprzez sprawne reagowanie na sygnał
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

Temat dnia Kolory wiosny
Zamierzone cele
•  rozwijanie spostrzegawczości i wrażliwości kolorystycznej podczas wyszukiwania 

walorów barwy zielonej wśród zgromadzonych elementów papierniczych oraz  
w otoczeniu

•  zapoznanie ze słowami, melodią i zabawą taneczną
•  rozwijanie predyspozycji muzycznych: słuchu, pamięci, poczucia rytmu
•  wdrażanie do właściwego zachowania się podczas zabawy tanecznej i niepotrąca-

nia innych
•  kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania liczb w zakresie 1-9 (i więcej; 

wspomaganie liczeniem na palcach  i liczmanach)
•  przeprowadzanie doświadczeń na różnym materiale i obserwacja powstawania 

barwy pochodnej zielonej, poprzez: nakładanie na siebie niebieskich i żółtych gład-
kich bibułek, malowanie niebieskim pastelem olejnym, a na nim – żółtym, miesza-
nie żółtej plasteliny z niebieską itp.

•  rozwijanie umiejętności tworzenia barw pochodnych poprzez mieszanie barw pod-
stawowych (farby akwarelowe, plakatowe)

•  rozwijanie aparatu oddechowego poprzez dmuchanie na kleksy z farb
•  kształtowanie pojęcia ,,abstrakcja”
•  kształcenie inwencji twórczej, rozwijanie wyobraźni

Temat dnia Witaj, wiosno! 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z obrzędem ludowym pożegnania zimy i powitania wiosny,w Polsce  

i w swoim regionie
•  zorganizowanie kącika ludowego z pocztówkami, zdjęciami, albumami, elementami 

sztuki użytkowej i zdobniczej, eksponatami ze swojego regionu (w miarę możliwości)
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•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: kukła, Marzanna, gaik
•  globalne czytanie wyrazów: kukła, Marzanna, gaik
•  zapoznanie ze sposobem wykonania Marzanny
•  rozwijanie zainteresowań otaczającym środowiskiem przyrodniczym i zachodzącymi 

w nim zmianami
•  integracja dzieci z grup przedszkolnych
•  wdrażanie do właściwego zachowania podczas zajęć w sali i na podwórku

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1
•  Dziecko utrzymuje porządek w swoim otoczeniu;2/4
•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2
•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 

typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 4/2
•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 

zdarzyć; 4/3 
•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3
•  Dziecko odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, 

gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską). 7/2
•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości 

dźwięku) i wyraża je ruchem; 8/2
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-

mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa)w postaci prostych kompo-
zycji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko przejawia, na miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabyt-
kami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; 
9/2

•  Dziecko nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 
przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12/1

•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych 
porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić pomóc im, np. przetrwać 
zimę; 12/3

•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1
•  Dziecko słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść 

np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały 
sposób, m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod 
komunikacji; interesuje się książkami;14/4

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; 
wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń 
i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7

•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 
14/8
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Temat tygodnia
BAJKI I BAŚNIE
Temat dnia W świecie bajek 
Zamierzone cele
•  rozpoznawanie bajek i podawanie ich tytułów po odsłonięciu fragmentu obrazka 
•  rozpoznawanie wybranych bajek na obrazku i przyporządkowywanie im bohaterów
•  rozpoznawanie postaci z bajek za pomocą wylosowanych rekwizytów
•  prezentowanie bohaterów bajek za pomocą pantomimy 
•  utrwalanie znajomości popularnych bajek dla dzieci 
•  rozumienie, że mogą być różne wersje tej samej bajki
•  rozwijanie zamiłowania do poznawania bajek i baśni
•  wybieranie książek z bajkami, baśniami do kącika czytelniczego
•  wyzwalanie radości podczas rozwiązywania zagadek
•  wdrażanie do uogólniania
•  wprowadzenie litery w, W; analiza i synteza słuchowo-wzrokowa; budowanie sche-

matu i modelu wyrazu podstawowego; pisanie litery w powietrzu, na ręce, po śla-
dzie i samodzielnie; układanie z liter prostych wyrazów i ich czytanie

•  rozwijanie cech motoryki: zwinności, gibkości
•  kształtowanie odpowiedzialności za współćwiczących
•  sprawne reagowanie na polecenia nauczycielki (ustawienia: w rozsypce, w gromad-

ce, parami, w rzędzie, w kole)

Temat dnia Jaś i Małgosia
Zamierzone cele
•  opowiadanie własnymi słowami bajki „Jaś i Małgosia”
•  nabywanie umiejętności wypowiadania się w sposób ciągły i logicznie powiązany, 

poprawny pod względem fleksyjnym
•  rozwijanie wyobraźni i wdrażanie do swobodnej wypowiedzi poprzez obmyślanie 

innego zakończenia znanej bajki, baśni
•  przezwyciężanie nieśmiałości podczas wypowiedzi na forum grupy
•  zwrócenie uwagi, że należy zachować ostrożność w kontaktach z nieznajomymi
•  tworzenie okazji do ekspresji słownej i plastycznej; wykonanie książki grupowej 

„Nasze bajki” (wymyślanie bajek indywidualnie, w małych zespołach, z całą grupą, 
uzupełnianie ilustracjami, nadawanie bajkom tytułów); umieszczenie książki w ką-
ciku książek

•  doskonalenie umiejętności posługiwania się barwą i kształtem poprzez malowanie 
farbą plakatową

•  wdrażanie do dokładnego opłukiwania pędzla przed zmianą koloru farby

Temat dnia Zabawa w teatr 
Zamierzone cele
•  kształtowanie pojęć: teatr, aktor, rekwizyt, scena, kurtyna, widownia podczas zaba-

wy „w teatr” i inscenizowanie bajki wybranej przez dzieci
•  wypowiadanie się na temat wiersza
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•  nabywanie umiejętności posługiwania się pozawerbalnymi środkami wyrazu (mimi-
ką, gestem, ruchem ciała) oraz rozpoznawanie i nazywanie emocji

•  rozwijanie twórczej inwencji słownej poprzez wymyślanie rymów
•  ćwiczenia prawidłowego oddechu, wydłużanie fazy oddechowej
•  ćwiczenia artykulacyjne na spółgłoskach, sylabach, wyrazach i powiedzeniach (np. 

Szedł Sasza suchą szosą)
•  wykorzystanie rekwizytów, elementów przebrania i technik dramy podczas „zabawy 

w teatr”
•  wdrażanie do wyraźnego, niezbyt głośnego mówienia
•  pokojowe rozwiązywanie konfliktów
•  wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole
•  przezwyciężanie nieśmiałości podczas publicznych wystąpień
•  zapoznanie ze słowami, melodią i charakterem piosenki
•  kształcenie słuchu i pamięci muzycznej

Temat dnia Brzydkie Kaczątko 
Zamierzone cele
•  przewidywanie zakończenia bajki „Brzydkie Kaczątko” („Kopciuszek” lub inna)i ze-

stawianie wypowiedzi z rzeczywistym zakończeniem
•  kształtowanie pojęć: autor, pisarz, poeta, ilustrator
•  wyszukiwanie w tekstach znanych liter 
•  rozumienie wyrażeń: wydarzenia realne, wydarzenia fantastyczne
•  podejmowanie prób oceny postępowania bohaterów bajki
•  rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy
•  wdrażanie do szanowania książek (stosowanie zakładek, spokojne przewracanie 

kartek, odkładanie na miejsce, dbanie o książki)
•  zapoznanie z graficznym obrazem liczby 10 i kształcenie umiejętności posługiwania 

się liczebnikami głównymi oraz porządkowymi w zakresie 0-10 (i więcej)
•  rozwijanie umiejętności plastycznych
•  rozwijanie cech motoryki: zwinności, gibkości
•  kształtowanie odpowiedzialności za współćwiczących
•  sprawne reagowanie na polecenia nauczycielki (ustawienia: w rozsypce, w gromad-

ce, parami, w rzędzie, w kole)

Temat dnia Wycieczka do teatru  
Zamierzone cele
•  zapoznanie z rolą teatru w życiu człowieka 
•  zapoznanie z wyglądem, wyposażeniem sali teatralnej
•  wzbogacanie słownika o pojęcia: pacynka, marionetka, kukiełka, maska: globalne 

czytanie wyrazów
•  dostarczanie przeżyć i kształtowanie uczuć estetycznych
•  wdrażanie do właściwego zachowania się w miejscach publicznych i przestrzeganie 

zasad bezpieczeństwa
•  inscenizacja wybranej bajki i prezentowanie jej młodszym dzieciom
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•  stosowanie zwrotów grzecznościowych wobec młodszych dzieci – gości zaproszo-
nych do grupy na przedstawienie

•  doskonalenie umiejętności wyrazistej, poprawnej mowy
•  tworzenie warunków do różnorodnego wyrażania inwencji twórczej związanej z lite-

raturą
•  kształtowanie postaw estetycznych podczas uczestniczenia w procesie twórczym 
•  rozpoznawanie i nazywanie emocji, tworzenie warunków do wyrażania emocji
•  przezwyciężanie nieśmiałości podczas publicznych wystąpień

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; 

wie, komu można podawać takie informacje; 1/5
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem 

artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alterna-
tywnych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2
•  Dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać 

pomoc, umie o nią poprosić;6/1
•  Dziecko zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 6/3
•  Dziecko wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, 

przedstawieniu, w teatrze, w kinie; 7/1
•  Dziecko odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, 

gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską). 7/2
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-

mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompo-
zycji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także archi-
tekturą zieleni i architekturą wnętrz). 9/3 

•  Dziecko liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1 
•  Dziecko zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej; 13/4
•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzeb-

ną do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościa-
mi niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;14/3

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; 
wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń 
i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7

•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 
14/8

•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9

•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10
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Temat tygodnia
W GOSPODARSTWIE
Temat dnia W wiejskiej zagrodzie
Zamierzone cele
•  zapoznanie z nazwami i charakterystycznymi cechami zwierząt hodowanych w wiej-

skiej zagrodzie
•  kształtowanie pojęć: wiejska zagroda, gospodarstwo, farma, ferma, hodowla
•  rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez analizę i syntezę słuchową wyrazu (wy-

brzmiewanie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie) oraz układanie schematu wy-
razu

•  rozpoznawanie zwierzęcia przy częściowo odsłoniętym obrazku
•  układanie z części obrazka, puzzli
•  doskonalenie umiejętności wypowiadania się w sposób ciągły, logicznie powiązany
•  wyzwalanie odwagi podczas wypowiedzi na forum
•  rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze (naśladowanie 

głosów zwierząt)
•  wprowadzenie litery p, P; analiza i synteza słuchowo-wzrokowa; budowanie sche-

matu i modelu wyrazu podstawowego; pisanie litery w powietrzu, na ręce, po śla-
dzie i samodzielnie; układanie z liter prostych wyrazów i ich czytanie

•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
•  rozwijanie wyobraźni poprzez naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt 
•  doskonalenie umiejętności zgodnego współdziałania w trakcie różnorodnych za-

baw

Temat dnia Zwierzęta w gospodarstwie 
Zamierzone cele
•  poznanie znaczenia zwierząt hodowlanych podczas poszukiwania odpowiedzi na 

pytanie ,,Dlaczego hodujemy zwierzęta?” (burza mózgów)
•  degustacja produktów odzwierzęcych (w miarę możliwości; jaja, mleko, śmietana, 

masło, jogurt itp.; zwrócenie uwagi na alergie pokarmowe)
•  rozwijanie uwagi i spostrzegawczości poprzez dobieranie w pary sylwet zwierząt  

z cieniami zwierząt
•  rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez analizę i syntezę słuchową wyrazu i two-

rzenie wyrazów na ostatnią głoskę
•  zachęcanie do wypowiedzi, przezwyciężanie nieśmiałości
•  nabywanie umiejętności uzasadniania wypowiedzi, obrony swojego zdania i nie 

wyśmiewanie wypowiedzi innych
•  wydzielanie ze zbioru zwierząt hodowanych w gospodarstwie podzbiorów (np. pro-

sięta, owce, krowy, konie)
•  wdrażanie do uważnego słuchania i aktywnego wykonywania zadań
•  rozwijanie sprawności manualnych i umiejętności rozplanowania rysowanej kompo-

zycji na płaszczyźnie kartki o różnej wielkości i kształcie (np. A4, A3; kwadrat, pro-
stokąt, koło)

•  kształtowanie postaw estetycznych podczas uczestniczenia w procesie twórczym
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Temat dnia Koncert na podwórku 
Zamierzone cele
•  kształtowanie pojęcia „koncert”
•  podawanie przykładów miejsc koncertowych (na podwórku, na łące, w filharmo-

nii, w operze, w sali przedszkolnej, koncert miejski na placu/stadionie, w telewizji 
itp.)

•  słuchanie i rozpoznawanie odgłosów zwierząt z wiejskiego podwórka
•  kształcenie aparatu mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne na zgłoskach: ko-, 

chrum-, mee-, mu-, gę-, kwa- itp.
•  utrwalanie wiadomości o wybranych zwierzętach hodowlanych
•  odrysowywanie kształtu dłoni i jej wycinanie (np. jako elementu do wykonania ko-

guta lub innej pracy)
•  nabywanie umiejętności tworzenia prostych konstrukcji o podanym kształcie
•  doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami i dokładne-

go cięcia po linii 
•  wdrażanie do pracy zespołowej podczas wykonania makiety (wykorzystanie artyku-

łów papierniczych i tzw. nieużytków)
•  konstruowanie prac przestrzennych według wzoru
•  wyrabianie nawyku porządkowania miejsca pracy
•  zapoznanie z utworem ,,Karnawał zwierząt – Kury i kogut” oraz pojęciem: instru-

menty smyczkowe
•  rozwijanie twórczej inwencji ruchowej poprzez tworzenie improwizacji ruchowych
•  rozwijanie zainteresowania muzyką poważną

Temat dnia W kurniku 
Zamierzone cele
•  kształcenie umiejętności poprawnego konstruowania zdań w inspiracji obrazkiem 

– ,,W kurniku”
•  globalne czytanie wyrazów i dobieranie w pary takich samych wyrazów (kura, kur-

ka, kogut, jajo, jajko)
•  lepienie z plasteliny lub innej masy plastycznej (modelina, ciastolina, glina, masa 

solna itp.)
•  kształcenie umiejętności właściwego dobierania kolorów
•  budzenie radości z zabaw plastycznych
•  wdrażanie do estetycznego ukończenia pracy
•  tworzenie zbiorów, których elementy spełniają dwie cechy jednocześnie 
•  doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbioru i porównywania liczebno-

ści zbiorów równolicznych i różnolicznych (przez łączenie elementów zbiorów  
w pary)

•  porównywanie liczb i stosowanie znaków <, >, =
•  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
•  rozwijanie wyobraźni poprzez naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt 
•  doskonalenie umiejętności zgodnego współdziałania w trakcie różnorodnych za-

baw



Program wychowania przedszkolnego

267

Temat dnia Mamy i ich dzieci 
Zamierzone cele
•  wzbogacanie wiadomości o wybranych zwierzętach hodowlanych
•  rozwijanie uwagi, myślenia i mowy poprzez dokańczanie zdania rozpoczętego przez 

nauczycielkę
•  określanie położenia przedmiotu w przestrzeni względem siebie (np. koń stoi z pra-

wej/lewej strony, gęś stoi naprzeciw, jakie zwierzę stoi z prawej/lewej strony)
•  rozwijanie procesów myślowych, zdolności do analizy i syntezy, porównywania  

i dokonywania uogólnień
•  zapoznanie ze sposobem odtwarzania rytmu piosenki, na dzwonkach, z zaznacze-

niem barwy dźwięku cicho/głośno
•  kształcenie poczucia rytmu oraz rozwijanie umiejętności koncentracji i opanowania 

podczas tworzenia akompaniamentu do piosenki
•  przezwyciężanie trudności(nikt nie jest doskonały; można się pomylić, można się 

nauczyć)
•  wzbogacanie przeżyć i wyobraźni

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się 

współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 
1/2 

•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem 
artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alterna-
tywnych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2
•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 

typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;4/2
•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3
•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości 

dźwięku) i wyraża je ruchem;8/2
•  Dziecko w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej. 8/4
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-

mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompo-
zycji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-
łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1

•  Dziecko wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, 
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność); 12/2

•  Dziecko liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; 13/1
•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzeb-
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ną do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościa-
mi niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi; 14/3

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; 
wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń 
i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7

•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 
14/8

•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9

•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10

Temat tygodnia
WIELKANOC
Temat dnia Zakładamy hodowlę owsa  
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wybranymi zbożami i procesem uprawy zbóż 
•  nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania wybranych zbóż
•  poznanie wybranych prac polowych i maszyn, sprzętu ułatwiających je (np. ciągnik, 

kombajn, kosiarka, sadzarka, siewnik)
•  porównywanie pojemności naczyń poprzez wykorzystanie „wspólnej miary” do za-

bawy z owsem (np. ile kubków owsa mieści się we wiaderku, słoiku itp.)
•  zapoznanie ze sposobem założenia i prowadzenia hodowli owsa w sali zajęć 
•  systematyczne podlewanie i obserwowanie hodowli owsa
•  poznanie warunków niezbędnych do rozwoju roślin (światło, woda, powietrze, gle-

ba/podłoże, temperatura)
•  wzbudzanie zainteresowania czytaniem poprzez układanie prostych wyrazów z liter 

i czytanie ich
•  zapoznanie ze słowami i melodią piosenki
•  wdrażanie do uważnego słuchania i wspólnej zabawy przy muzyce
•  rozwijanie poczucia rytmu

Temat dnia Pisanki, kraszanki 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z różnymi sposobami tradycyjnego zdobienia pisanek
•  poznanie sposobu zdobienia jaj w swoim regionie
•  poszerzanie słownictwa o pojęcia: pisanki, kraszanki
•  nabywanie umiejętności klasyfikowania według jednej, dwóch, trzech cech i porów-

nywania liczebności zbiorów poprzez przeliczanie elementów zbioru
•  nabywanie umiejętności zdobienia jaj za pomocą środków plastycznych
•  integrowanie rodziny wokół wspólnych działań (przygotowanie pisanek, kraszanek, 

świątecznych ozdób w czasie zajęć z rodzicami)
•  wdrażanie do kontynuowania tradycji zdobienia jaj i estetycznego, starannego wy-
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konania pracy
•  szanowanie wytworów pracy kolegów/koleżanek
•  budzenie uczucia zadowolenia i satysfakcji z samodzielnie przygotowanych pisanek

Temat dnia Zwyczaje i tradycje świąteczne 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z symbolami i tradycjami Świąt Wielkanocnych
•  budzenie zainteresowań tradycjami ze swojego regionu
•  poznanie zwyczajów świątecznych w swoim regionie podczas wizyty w muzeum,  

w skansenie, poprzez spotkanie z ludowymi twórcami (w miarę możliwości)
•  układanie wyrazów z liter i czytanie ich 
•  pisanie wzorów literopodobnych i liter (po śladzie, lub samodzielnie; zgodnie  

z możliwościami dziecka)
•  kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z podanym tematem
•  zachęcanie do pojedynczego wypowiadania się i słuchania innych
•  wzmacnianie mięśni ramion i tułowia poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe
•  sprawne reagowanie na sygnały umowne słowne i dźwiękowe

Temat dnia Przygotowujemy koszyczek wielkanocny  
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze sposobem wykonania koszyczka według podanego wzoru
•  globalne czytanie nazw produktów wkładanych do koszyczka
•  analiza i synteza sylabowa nazw produktów wkładanych do koszyczka 
•  wybrzmiewanie głosek nagłosie, wygłosie, śródgłosie i układanie schematu wyrazu 

- nazwy produktu wkładanego do koszyczka
•  kształtowanie wartości estetycznych, podczas układania produktów w koszyku
•  rozwijanie sprawności manualnych
•  wdrażanie do starannego wykonania pracy i bezpiecznego posługiwania się narzę-

dziami
•  wzmacnianie mięśni ramion i tułowia poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe
•  sprawne reagowanie na sygnały umowne

Temat dnia Wielkanoc w moim domu 
Zamierzone cele
•  wypowiadanie się na tematzwyczajów i tradycji wielkanocnych kultywowanych  

w swojej rodzinie 
•  okazywanie szacunku wobec odmiennych zwyczajów/ tradycjiświątecznych w innych 

rodzinach
•  odkrywanie uczucia radości ze wspólnego przygotowania do świąt Wielkanocnych
•  doskonalenie umiejętności poprawnego wypowiadania się, w sposób ciągły, logicz-

nie powiązany
•  pisanie wzorów literopodobnych i liter (po śladzie, lub samodzielnie; zgodnie  

z możliwościami dziecka)
•  wdrażanie do podtrzymywania tradycji i zwyczajówświątecznych
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•  przezwyciężanie nieśmiałości podczas wypowiedzi na forum grupy
•  utrwalanie znanych piosenek poprzez ich wspólne śpiewanie
•  rozbudzanie zainteresowań muzycznych
•  rozwijanie predyspozycji muzycznych

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci dorosłych, aby rozumieć to, co mówiąi czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1 
•  Dziecko właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu  

i sprząta po sobie; 2/1
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem 

artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alterna-
tywnych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi 
o ważnych sprawach; 3/3

•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 
typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 4/2 

•  Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywie-
nia i zdrowego trybu życia;5/1

•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-
szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej. 5/4

•  Dziecko przejawia, na miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabyt-
kami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; 
9/2

•  Dziecko wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, 
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność); 12/2

•  Dziecko potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia 
typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od 
lewej strony kartki;14/1 

•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzeb-
ną do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościa-
mi niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;14/3

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; 
wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń 
i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7

•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 
14/8

•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9

•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10
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Temat tygodnia
DBAMY O ZIEMIĘ
Temat dnia Nasza planeta Ziemia 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z globusem oraz wybranymi oznaczeniami na globusie, nazwami kon-

tynentów; wskazywanie Europy i Polski
•  poszerzenie słownictwa o pojęcia: globus, planeta, Ziemia, kontynent, wyspa, oce-

an
•  rozwijanie myślenia i mowy poprzez twórczą zabawę słowną i poszukiwanie odpo-

wiedzi na pytanie „O czym marzy Ziemia?”
•  doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów; układanie schema-

tów wyrazów
•  globalne czytanie wyrazów: globus, kontynent, wyspa, ocean; układanie wyrazów  

z liter i odczytywanie ich (według możliwości dzieci)
•  nabywanie umiejętności układania zdań i dzielenie zdania na wyrazy
•  kształtowanie zwinności i szybkości
•  utrwalanie zasad bezpiecznych zabaw na powietrzu
•  wdrażanie do współpracy w grupie
•  doskonalenie umiejętności samodzielnego ubierania/rozbierania się 

Temat dnia Dbamy o porządek 
Zamierzone cele
•  poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Kto dba o porządek?” 
•  kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z podanym tematem
•  rozumienie, iż należy dbać o środowisko naturalne i wszyscy są za nie odpowie-

dzialni
•  zachęcanie do pojedynczego wypowiadania się i słuchania innych
•  zapoznanie z życiem mrówek, ich wyglądem i znaczeniem dla środowiska (film, 

prezentacja, obrazki, opowiadanie)
•  rozumienie, że mrowisko jest domem mrówek i nie należy go niszczyć
•  nabywanie szacunku dla zwierząt
•  kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji i dzielenia się spostrzeżeniami
•  rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
•  wdrażanie do przestrzegania przyjętych umów
•  wyrabianie umiejętności posługiwania się różnorodnymi środkami plastycznymi
•  rozwijanie ekspresji twórczej, wyobraźni

Temat dnia Segregujemy odpady 
Zamierzone cele
•  poznanie i utrwalanie informacji o sposobach segregacji odpadów
•  kształtowanie pojęcia „odpady” (np. rozwiązywanie krzyżówki z hasłem „odpady”)
•  kojarzenie rodzaju odpadów z kolorem pojemników na odpady
•  kształtowanie nawyku dbania o środowisko i segregowania odpadów (odpady or-

ganiczne, szkło, plastik, papier, metal,  żarówki, baterie itp.)
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•  zwrócenie uwagi na punkty zbiórki sprzętu, urządzeń elektronicznych
•  czytanie globalne wyrazów: plastik, metal, papier, szkło i dobieranie w pary takich 

samych wyrazów
•  kreślenie znakówliteropodobnych i pisanie liter (po śladzie, lub samodzielnie; zgod-

nie z możliwościami dziecka)
•  kształtowanie postawy współodpowiedzialności za Ziemię
•  rozumienie, iż jesteśmy zależni od środowiska, a jego stan zależy od nas, więc mu-

simy o nie dbać, szanować je
•  zachęcanie do podejmowania prac użytecznych wynikających z chęci czynnego wy-

korzystania posiadanych wiadomości
•  zapoznanie ze słowami i melodią piosenki
•  kształcenie umiejętności odtwarzania ruchem treści piosenki
•  wyzwalanie radości ze wspólnej zabawy

Temat dnia Oszczędzamy wodę 
Zamierzone cele
•  podawanie przykładów zapotrzebowania na wodę, korzystania z niej
•  rozumienie, iż woda jest niezbędna dla życia ludzi, zwierząt, roślin
•  nabywanie przekonania o konieczności oszczędzania wody i podawanie przykła-

dów oszczędzania wody
•  prowadzenie zabaw badawczych typu: „Czy woda jest czysta?”
•  poznanie sposobów oczyszczania wody
•  rozumienie potrzeby dbałości o czystość akwenów, zbiorników wodnych; 
•  porównywanie pojemności naczyń poprzez wykorzystanie „wspólnej miary” do za-

bawy z wodą (np. ile kubków wody zmieści się w słoiku, wiaderku, itp.)
•  wzbogacanie słownictwa o pojęcia: marynarz, załoga, statek, okręt, trawler, ląd, szanty
•  rozwijanie wrażliwości na kompozycję
•  wdrażanie do rozplanowania pracy na całej powierzchni kartki
•  samodzielne porządkowanie miejsca pracy
•  rozwijanie myślenia matematycznego poprzez rozwiązywanie i układanie prostych 

zadań tekstowych
•  kształtowanie zwinności i szybkości
•  utrwalanie zasad bezpiecznych, swobodnych zabaw na powietrzu
•  wdrażanie do współpracy w grupie
•  doskonalenie umiejętności samodzielnego ubierania/rozbierania się 

Temat dnia Zdobywamy odznakę „Małego Ekologa” 
Zamierzone cele
•  kształtowanie pojęć: ekolog, ekologia 
•  wspólne ustalenie zasad, kto może zasłużyć na odznakę Małego Ekologa 
•  rozwijanie pomysłowości i wykorzystanie wiedzy o ekologii podczas projektowania 

odznaki Małego Ekologa z dostępnych materiałów
•  poznanie wybranych zagrożeń jakie wynikają z nieodpowiedzialnego zachowania 

ludzi
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•  rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
•  rozwijanie zainteresowań ekologicznych
•  wyrabianie pewności siebie, wiary we własne możliwości i własną siłę sprawczą (np. 

nie śmiecę-dbam o Ziemię)
•  nabywanie umiejętności zdrowej rywalizacji, umiejętności wygrywania i przegrywa-

nia
•  rozwijanie ekspresji muzyczno – ruchowej
•  kształcenie umiejętności aktywnego słuchania muzyki
•  zachęcanie do słuchania muzyki poważnej

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewi-

dywać skutki swoichzachowań; 1/3
•  Dziecko utrzymuje porządek w swoim otoczeniu; 2/4
•  Dziecko w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikujeo swoich potrze-

bach i decyzjach;3/4   
•  Dziecko przewiduje, na miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności mani-

pulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych 
zmianach); 4/1

•  Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 
typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 4/2 

•  Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 
zdarzyć;4/3

•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-
szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej. 5/4

•  Dziecko zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 6/3
•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-

kami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3

•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-
mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompo-
zycji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania; 10/2
•  Dziecko nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 

przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12/1 
•  Dziecko wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, 

bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność); 12/2
•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych 

porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać 
zimę; 12/3

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; 
wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń 
i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7
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•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 
14/8

•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9

•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10

Temat tygodnia
JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM
Temat dnia Mój dom , moja miejscowość
Zamierzone cele
•  wzbogacanie słownictwa o nazwy domów: blok, wieżowiec, dom szeregowy, dom 

jednorodzinny
•  doskonalenie umiejętności poprawnego wypowiadania się, w sposób ciągły i logicz-

nie powiązany podczas określania cech własnego domu (np. mój dom jest wysoki, 
ma 8 pięter, itp.) 

•  kształcenie umiejętności poprawnego posługiwania się określeniami: większy  
– mniejszy, niższy – wyższy

•  rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych płaskich
•  nabywanie umiejętności starannego, estetycznego kolorowania
•  znajomość swojego adresu (nazwa miejscowości, nazwa ulicy, numer domu)
•  wprowadzenie litery f, F; analiza i synteza słuchowo-wzrokowa; budowanie schema-

tu i modelu wyrazu podstawowego; pisanie litery w powietrzu, na ręce, po śladzie  
i samodzielnie; układanie z liter prostych wyrazów i ich czytanie

•  konstruowanie domu z tekturowych pudełek i wycinanek 
•  wdrażanie do samodzielnego wybierania potrzebnych materiałów 
•  kształcenie poczucia estetyki pracy
•  wdrażanie do samodzielnego porządkowania miejsca pracy
•  kształtowanie równowagi, koordynacji wzrokowo - ruchowej i ogólnej sprawności 

fizycznej
•  kształtowanie szybkości poprzez sprawne reagowanie na sygnał

Temat dnia Zwiedzamy Warszawę
Zamierzone cele
•  zapoznanie z wybranymi zabytkami, ciekawymi miejscami w Warszawie – stolicy 

Polski( min. Zamek Królewski, Wawel; np.: spacer, film, prezentacja, seria obraz-
ków, widokówki)

•  zapoznanie z pracą przewodnika turystycznego i pojęciem ,,stolica Polski”
•  układanie wyrazów z liter i ich czytanie (stolica, miasto, zamek, Wawel, Warszawa) 
•  poznanie legendy o Smoku Wawelskim; wymyślanie innego zakończenia 
•  nabywanie umiejętności współpracy w zespole
•  wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez posługiwanie się zróżnicowanym 

materiałem plastycznym i wykorzystaniem różnych sposobów łączenia tychże mate-
riałów
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•  zachęcanie do ekspresji plastycznej w oparciu o pozyskaną wiedzę i własne do-
świadczenia

•  wdrażanie do samodzielnego doboru elementów 
•  wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami

Temat dnia Piękno polskiej ziemi 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z architekturą i ciekawymi miejscami do zwiedzania w swojej miejscowości 

(budowle stare i nowe, zabytki, budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej)
•  zapoznanie z terenami zielonymi w swojej miejscowości (park, las, łąka) 
•  utrwalanie znajomości nazwy swojej miejscowości
•  poznanie legend związanych ze swoim regionem, miejscowością
•  nabywanie umiejętności tworzenia kompozycji z tzw. nieużytków i z materiałów przy-

rodniczych
•  wdrażanie do dokładnego wykonania pracy
•  wdrażanie do zgodnej, wspólnej pracy w zespole
•  zapoznanie z podstawowym krokiem poloneza i pięknem tańca narodowego
•  kształcenie orientacji przestrzennej i poczucia rytmu
•  kształcenie umiejętności estetycznego poruszania się przy muzyce

Temat dnia Symbole narodowe Polski 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z symbolami narodowymi Polski (godło, flaga, hymn) i pojęciami: ojczy-

zna, patriotyzm, patriota
•  budzenie szacunku, przywiązania do ojczyzny i symboli narodowych 
•  budzenie poczucia dumy z osiągnięć znanych Polaków (np. Mikołaj Kopernik, Fry-

deryk Chopin, muzycy, aktorzy, sportowcy)
•  prawo do tożsamości: wiem jak się nazywam, jestem obywatelem Polski -Polakiem
•  rozpoznawanie flagi Polski spośród innych
•  przyjmowanie właściwej postawy podczas słuchania/śpiewania hymnu 
•  wypowiadanie się na temat miejsc, okoliczności wykonywania hymnu Polski
•  wdrażanie do aktywnego słuchania legendy o powstaniu państwa polskiego (odpo-

wiadanie na pytania podczas słuchania legendy)
•  budzenie miłości i szacunku do własnego kraju
•  zapoznanie ze słowami, melodią, pochodzeniem i sposobem śpiewania hymnu Polski
•  wdrażanie do posługiwania się pojęciami określającymi pory doby z odniesieniem 

do następstwa dnia i nocy (co robimy: rano, w południe, wieczorem, w nocy)
•  wdrażanie do wspólnego śpiewania
•  okazywanie szacunku wobec odmienności w zachowaniu, w wyglądzie, w kulturze itp.

Temat dnia Unia Europejska 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z mapą Europy, flagą i hymnem Unii Europejskiej oraz z wybranymi 

krajami europejskimi (zrzeszonymi w Unii Europejskiej)
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•  poznanie np. tradycyjnych potraw, muzyki z krajów UE (w miarę możliwości)
•  poszerzanie wiedzy i zachęcanie do pisania i czytania poprzez wspólne wykonanie 

książki, plakatu: Polska i inne kraje Unii Europejskiej 
•  doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez 

staranne wypełnianie konturów
•  kształtowanie równowagi, koordynacji ruchowej i ogólnej sprawności fizycznej
•  kształtowanie szybkości poprzez sprawne reagowanie na sygnał

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się 

współdziałaćw zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 
1/2

•  Dziecko zwraca bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem arty-
kulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alterna-
tywnych metod komunikacji;3/1

•  Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3/2
•  Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi 

o ważnych sprawach; 3/3
•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chęt-

nie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1
•  Dziecko przejawia, na miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabyt-

kami i dziełami sztuki oraz tradycji i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; 9/2
•  Dziecko słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść 

np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały 
sposób, m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod 
komunikacji; interesuje się książkami;14/4

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; 
wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń 
i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7

•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 
14/8

•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9

•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10
•  Dziecko zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orien-

tuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, straża-
ka;15/3

•  Dziecko wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest War-
szawa; 15/4

•  Dziecko nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy 
do Unii Europejskiej; 15/5

•  Dzieckowie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. 15/6
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Temat tygodnia
MOI RODZICE
Temat dnia Moja rodzina
Zamierzone cele
•  ugruntowanie pojęcia „rodzina” i wdrażanie do prawidłowego określania członków 

bliższej i dalszej rodziny
•  globalne czytanie wyrazu „rodzina”
•  rysowanie rodziny i nazywanie jej członków
•  rozumienie potrzeby opiekowania się młodszym rodzeństwem, pomagania rodzeń-

stwu np. w ubieraniu się
•  wprowadzenie litery z, Z; analiza i synteza słuchowo-wzrokowa; budowanie sche-

matu i modelu wyrazu podstawowego; pisanie litery w powietrzu, na ręce, po śla-
dzie i samodzielnie; układanie z liter prostych wyrazów i ich czytanie

•  kreślenie wzorówliteropodobnych
•  zapoznanie z pięknem literackiego języka w wierszu
•  wdrażanie do wypowiedzi niezbyt głośnej, poprawnej pod względem artykulacyj-

nym, z odpowiednią mimiką i intonacją
•  kształcenie uczucia przywiązania, szacunku i miłości do członków rodziny oraz po-

czucia bezpieczeństwa
•  kształtowanie gibkości, koordynacji ruchowej i świadomości własnego ciała
•  wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela

Temat dnia Zawody rodziców 
Zamierzone cele
•  wzbogacanie wiedzy o pracy ludzi w różnych zawodach 
•  interesowanie się pracą swoich rodziców (nazywanie zawodów, wykonywanych 

czynności) i rozumienie jej społecznego znaczenia
•  globalne czytanie wybranych nazw zawodów
•  rozpoznawanie w wyrazach znanych liter
•  rozpoznawanie i nazywanie zawodów przedstawianych pantomimicznie 
•  rozpoznawanie i nazywanie zawodów przy widocznym fragmencie obrazka
•  kształtowanie poglądu o potrzebie i roli każdego zawodu
•  budzenie szacunku do ludzi pełniących różne role społeczne, zawodowe
•  zapoznanie z figurami poloneza
•  kształcenie orientacji przestrzennej oraz poczucia rytmu
•  doskonalenie umiejętności estetycznego poruszania się przy muzyce

Temat dnia Co robi mama, co robi tata? 
Zamierzone cele
•  interesowanie się pracą zawodową rodziców i spotkanie z rodzicem – ekspertem  

(w miarę możliwości) 
•  układanie zdań z wyrazami: mama, tata
•  wypowiadanie się na temat osób bliskich, mieszkających w jednym domu
•  kształtowanie umiejętności redagowania wypowiedzi na podstawie rozmów z rodzi-
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cami i własnych obserwacji
•  wdrażanie do uważnego słuchania innych
•  zapoznanie z pojęciami: rzeźba, płaskorzeźba 
•  zapoznanie ze sposobem wykonania kompozycji przestrzennej z masy papierowej
•  rozwijanie wyobraźni, pomysłowości
•  budzenie uczucia zadowolenia ze sprawiania radości osobom bliskim
•  budzenie szacunku dla rodziców
•  uświadomienie różnorodności obowiązków związanych z prowadzeniem domu  

i koniecznością dzielenia się obowiązkami przez domowników
•  zapoznanie ze słowami i melodią piosenki
•  rozwijanie poczucia słuchu i pamięci muzycznej
•  budzenie zamiłowania do śpiewu

Temat dnia Pomagamy rodzicom  
Zamierzone cele
•  rozumienie praw i obowiązków w rodzinie
•  uświadomienie różnorodności obowiązków związanych z prowadzeniem domu  

i koniecznością dzielenia się obowiązkami przez domowników
•  dostrzeganie potrzeb członków rodziny i rozumienie potrzeby pomocy podczas 

drobnych prac domowych
•  zachęcanie do pomocy w drobnych pracach domowych (np. podczas nakrywania 

do stołu, porządkowanie zabawek, wytarcie kurzu itp.)
•  zapoznanie ze sposobem wykonania pracy plastycznej 
•  rozwijanie twórczej wyobraźni, pomysłowości 
•  doskonalenie sprawności palców i nadgarstków
•  budzenie uczucia zadowolenia ze sprawiania radości osobom bliskim
•  wdrażanie do posługiwania się pojęciami określającymi położenie przedmiotów  

w przestrzeni w odniesieniu do innych obiektów (na, pod, za, na prawo od, między 
itp.)

•  nabywanie poczucia przynależności do rodziny
•  wyrabianie orientacji w świadomości własnego ciała
•  wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela

Temat dnia Święto mamy i taty 
Zamierzone cele
•  kształtowanie uczucia przywiązania, szacunku i miłości do rodziców poprzez wspól-

ne uczestnictwo w uroczystości i przeżywanie ich święta
•  budzenie uczucia zadowolenia ze sprawiania radości osobom bliskim 
•  doświadczanie radości i przyjemności podczas wspólnego przebywania z rodzicami
•  rozwijanie predyspozycji słownych, wokalnych, tanecznych
•  wdrażanie do właściwego zachowania się podczas uroczystości

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-
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kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;1/1 
•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem 

artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alterna-
tywnych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-
szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej. 5/4 

•  Dziecko wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, 
przedstawieniu, w teatrze, w kinie; 7/1

•  Dziecko odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, 
gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską); 7/2

•  Dziecko śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chęt-
nie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8/1 

•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości 
dźwięku) i wyraża je ruchem; 8/2

•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznychi przy użyciu ele-
mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa)w postaci prostych kompo-
zycji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także archi-
tekturą zieleni i architekturą wnętrz); 9/3

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; 
wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń 
i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7

•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 
14/8

•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9

•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10
•  Dziecko wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracują, czym się 

zajmują; 15/1

Temat tygodnia
ŚWIĘTO DZIECI
Temat dnia Dzień Dziecka 
Zamierzone cele
•  integrowanie dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych
•  wyzwalanie radości ze wspólnej zabawy
•  rozwijanie wrażliwości na wartości muzyczne i wyrażanie muzyki ruchem, gestami  

i mimiką 
•  reagowanie ruchem na charakter muzyki, jej dynamikę , rytm i tempo
•  wdrażanie do właściwego zachowania się na uroczystościach przedszkolnych (sto-

sowanie zwrotów grzecznościowych, savoir-vivre)
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Temat dnia Nasi koledzy z różnych krajów 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z domami, zabawami i zajęciami dzieci z wybranych krajów
•  układanie wyrazów z liter i czytanie ich (dom, domek, tipi, wigwam, igloo)
•  poznanie różnych sposobów budowania domów (np. bajka „Trzy małe świnki”)
•  wyszukiwanie w książkach ilustracji przedstawiających dzieci różnych ras, w różnych 

krajach
•  wdrażanie do poprawnego gramatycznie wypowiadania się w inspiracji ilustracją
•  rozumienie, że wszystkie dzieci mają takie same prawa (np. do zabawy, do radości, 

do odmowy) 
•  rozumienie i akceptacja podobieństw i różnic występujących wśród ludzi 
•  okazywanie szacunku i akceptacja odmienności w zachowaniu, w wyglądzie, w kul-

turze itp.
•  nabywanie poczucia tolerancji i szacunku wobec praw innych
•  nabywanie i doskonalenie umiejętności rzutu i chwytu (jednorącz, oburącz)
•  kształtowanie odpowiedzialności za osobę współćwiczącą

Temat dnia Zabawy z kolegami 
Zamierzone cele
•  wspomaganie orientacji w schemacie ciała i używanie zmysłów podczas zabaw ru-

chowych wybieranych przez dzieci (zabawy według propozycji dzieci; zabawy znane 
dzieciom i z modyfikacjami proponowanymi przez dzieci)

•  nabywanie i rozwijanie umiejętności technicznych poprzez tworzenie przestrzennej 
kompozycji z papieru

•  zachęcanie do tworzenia różnych form przestrzennych o określonej funkcji i kształ-
cie (origami, kirigami)

•  wzmacnianie wiary dziecka w siłę wyobraźni i własnych twórczych pomysłów
•  zabawy z lusterkiem, kalejdoskopem
•  kształcenie spostrzegawczości i wrażliwości na różnorodność otaczającego nas 

świata 
•  doskonalenie zdolności dostrzegania, rozróżniania, nazywania kolorów, kształtów, 

figur
•  budzenie poczucia sprawstwa i radości z wykonanej pracy
•  poznanie nowych i utrwalanie znanych zabaw ze śpiewem
•  rozwijanie predyspozycji muzycznych: poczucia słuchu, rytmu
•  wyzwalanie radości ze wspólnej zabawy

Temat dnia Ulubione zabawki
Zamierzone cele
•  rozwijanie twórczego myślenia poprzez zabawę słowną typu ,,Co by było gdyby nie 

było zabawek?”
•  rozwiązywanie zagadek o ulubionych zabawkach 
•  kształcenie spostrzegawczości i uwagi poprzez wyszukiwanie i wskazywanie charak-

terystycznych cech wybranych zabawek
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•  próby samodzielnego układania zagadek o zabawkach (wymienianie ich cech)
•  spontaniczne wypowiadanie się na temat ulubionych zabawek
•  wdrażanie do szanowania zabawek i odkładania ich na miejsce po skończonej za-

bawie
•  określanie kierunku i miejsca na kartce w stosunku do określonego obiektu 
•  kształcenie umiejętności posługiwania się określeniami kierunków w przestrzeni  

w stosunku do własnej osoby (w bok, na wprost, za siebie, w prawo itp.) 
•  rozwijanie wyobraźni plastycznej i umiejętności wyrażania wiedzy za pomocą kształ-

tu i barwy
•  nabywanie i doskonalenie umiejętności rzutu i chwytu (jednorącz, oburącz)
•  kształtowanie odpowiedzialności za osobę współćwiczącą

Temat dnia Prawa dzieci 
Zamierzone cele
•  rozumienie, że wszystkie dzieci mają takie same prawa (np. do zabawy, do radości, 

do odmowy) 
•  zapoznanie z bezpiecznymi sposobami spędzania wolnego czasu 
•  rozwijanie spostrzegawczości i myślenia poprzez prowadzenie zabaw badawczych  

i poznawanie właściwości mydła
•  wyzwalanie radości podczas zabawy bańkami mydlanymi
•  kształcenie poprawnego oddechu i wydłużanie fazy wydechowej
•  wdrażanie do zabawy z poszanowaniem praw innych
•  rozwijanie uwagi, myślenia matematycznego poprzez dostrzeganie powtarzających 

się sekwencji rytmicznych i tworzenie rytmów
•  utrwalanie pojęcia ,,abstrakcja”
•  rozwijanie wyobraźni twórczej 
•  doskonalenie umiejętności malowania i posługiwania się kształtem i barwą
•  wdrażanie do dokładnego opłukiwania pędzla przed użyciem kolejnej barwy

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się 

współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 
1/2 

•  Dziecko wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, 
które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać  
i szykanować innych; 1/4

•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem 
artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alterna-
tywnych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-

mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompo-
zycji i form konstrukcyjnych; 9/1
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•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-
łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; 
wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

•  Dziecko wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. 15/6

Temat tygodnia
MUZYKA WOKÓŁ NAS
Temat dnia Fryderyk Chopin 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z muzyką Fryderyka Chopina poprzez słuchanie poloneza lub walca  

(np. Polonez As-dur op. 53, Walc nr 1 Es-dur op. 18, Walc nr10 h-moll op.69 nr 2, 
Walc nr6 Des-dur op.64 nr1)

•  zapoznanie z pojęciem: kompozytor
•  układanie z liter i czytanie wyrazów: kompozytor, Fryderyk 
•  rozwijanie zainteresowania muzyką poważną
•  rozwijanie wrażliwości słuchowej i wyobraźni muzycznej poprzez improwizację ru-

chową, plastyczną (np. metoda BatiiStraus)
•  nabywanie umiejętności połączenia ruchu z dźwiękiem
•  gry i zabawy z literami (wyszukiwanie wskazanej litery w tekście, rozwiązywanie pro-

stych rebusów literowo-obrazkowych, uzupełnianie wyrazów brakującą literą itp.)
•  kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej
•  rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej

Temat dnia Instrumenty perkusyjne 
Zamierzone cele
•  rozpoznawanie i nazywanie wybranych instrumentów perkusyjnych  
•  globalne czytanie nazw instrumentów
•  doskonalenie umiejętności klasyfikowania i liczenia w zakresie 0-10 (i więcej)
•  nabywanie umiejętności podziału zbioru na podzbiory i ponowne ich łączenie
•  rozwijanie logicznego myślenia 
•  kształtowanie pojęcia „pomnik”
•  rozwijanie umiejętności przedstawiania muzyki za pomocą ekspresji plastycznej
•  odkrywanie własnych możliwości twórczych w kontakcie z muzyką

Temat dnia Orkiestra 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z pojęciami: orkiestra, dyrygent (film, zdjęcie, obrazek, prezentacja)
•  słuchanie utworu muzycznego wykonanego przez orkiestrę
•  rozpoznawanie i nazywanie wybranych instrumentów(skrzypce, gitara, fortepian, 

trąbka, perkusja, saksofon itp.)
•  zapoznanie ze sposobem wykonania instrumentów z materiałów przyniesionych 
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przez dzieci i przygotowanych przez nauczycielkę
•  kształcenie wyobraźni i poszukiwanie ciekawych rozwiązań dekoracyjnych
•  wdrażanie do porządkowania miejsca pracy 
•  wdrażanie do współdziałania podczas wspólnej gry na instrumentach perkusyjnych 
•  zachęcanie do odtwarzania podanych rytmów
•  wyzwalanie radości podczas improwizacji melodycznych z użyciem wykonanych 

przez siebie instrumentów

Temat dnia Co słychać na łące? 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z mieszkańcami łąki i wydawanymi przez nie odgłosami (bocian, żaba, 

świerszcz, pszczoła, motyl, biedronka itp.)
•  obserwowanie zmian w przyrodzie i zjawisk atmosferycznych zachodzących latem
•  rozpoznawanie i nazywanie wybranych dzikich roślin zielnych, kwiatów 
•  rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i motywacji do dłuższych obserwacji natu-

ralnego środowiska przyrodniczego
•  rozumienie roli barw ochronnych i zmiany wyglądu zwierząt (np. opowiadanie  

H. Bechlerowej „O żabkach w czerwonych czapkach”)
•  rozumienie znaczenia pszczół dla rozwoju roślin
•  poznanie cyklu rozwoju motyla, żaby
•  rozwijanie postawy badawczej wobec otaczającego świata
•  odgadywanie zagadek dźwiękowych
•  doskonalenie mięśni narządów mowy w toku zabaw ortofonicznych 
•  kształtowanie właściwej, odpowiedzialnej postawy wobec przyrody
•  wyrażanie wiedzy o świecie zwierząt poprzez tworzenie przestrzennych i płaskich 

form konstrukcyjnych
•  rozwijanie sprawności palców i nadgarstków
•  wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w miejscu pracy
•  nabywanie umiejętności połączenia ruchu z dźwiękiem
•  kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej
•  rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej

Temat dnia Muzyka żab 
Zamierzone cele
•  zapoznanie ze stadiami rozwoju żaby w oparciu o obrazki
•  rozwijanie motoryki małej podczas wykonania żabek techniką origami z kółek 
•  kształcenie poczucia humoru
•  przezwyciężanie odrazy i lęku oraz nabywanie pozytywnego stosunku do żab i prze-

konania o ich pożytecznej roli
•  rozwijanie postawy badawczej wobec otaczającego świata
•  odgadywanie zagadek dźwiękowych
•  rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
•  kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 0-10 (i więcej) na 

palcach i innych zbiorach zastępczych
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•  wdrażanie do uważnego słuchania muzyki
•  rozwijanie wrażliwości muzycznej i reagowanie na zmiany: tempa, dynamiki, barwę
•  kształcenie uważnej i skoncentrowanej postawy w oczekiwaniu na polecenia 

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3
•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości 

dźwięku) i wyraża je ruchem; 8/2 
•  Dziecko wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środ-

kami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych 
oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej; 8/3

•  Dziecko w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej. 8/4
•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-

mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompo-
zycji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dzieckowznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-
łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy; 10/1

•  Dziecko właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania; 10/2
•  Dziecko rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla po-

szczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpie-
czeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, 11/1

•  Dziecko nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 
przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 12/1

•  Dziecko, wie jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, 
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność); 12/2

•  Dziecko potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych 
porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać 
zimę; 12/3

•  Dziecko dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach 
lub na innych zbiorach zastępczych;13/2

•  Dziecko potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać 
i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; 14/2

Temat tygodnia
CZYM PODRÓŻUJEMY?
Temat dnia Środki lokomocji
Zamierzone cele
•  wdrażanie do uogólnień i kształtowanie pojęcia „środki lokomocji”
•  wyszukiwanie i wycinanie pojazdów z gazetek reklamowych (jako pomoc do zabaw 

matematycznych)
•  tworzenie zbiorów pojazdów poruszających się po lądzie, wodzie i w powietrzu
•  globalne czytanie nazw pojazdów, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter 
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•  wzbogacanie słownictwa poprzez zabawy słowne i tworzenie wyrazów w liczbie 
mnogiej oraz zdrobnień (samochód – samochody, samolot-samolocik itp.)

•  doskonalenie umiejętności poprawnego stosowania pojęć: wolno – wolniej – naj-
wolniej, szybko – szybciej – najszybciej

•  rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania 
ze środków lokomocji i bezpiecznego poruszania się po ulicy 

•  zabawy w czytanie (np. dobieranie w pary takich samych wyrazów, układanie wyra-
zów z dwóch-trzech sylab, tworzenie wyrazów poprzez zmianę jednej litery)

•  kształtowanie prawidłowego wysklepienia stopy i ogólnej sprawności fizycznej
•  wdrażanie do współpracy w małych zespołach

Temat dnia Podróż dookoła świata 
Zamierzone cele
•  rozwijanie twórczego myślenia podczas poszukiwania odpowiedzi na pytanie „Co 

zabiorę w podróż dookoła świata?”
•  wdrażanie do uzasadniania własnych opinii, wyborów
•  doskonalenie umiejętności naśladowania ruchem treści opowiadania przy muzyce, 

zgodnie z podanym rytmem
•  kształcenie zdolności tworzenia wyobrażeń słuchowych i ruchowych
•  zapoznanie z nazwami pociągów: osobowe, towarowe i sposobem wykonania po-

ciągu z pudełek
•  doskonalenie sprawności narządów mowy poprzez ćwiczenia na zgłoskach: buch, 

uch, puff, uff (np. J. Tuwim „Lokomotywa”)
•  wdrażanie do prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi 1-10
•  rozwijanie zamiłowań konstrukcyjnych
•  wdrażanie do samodzielnego wybierania potrzebnych materiałów i porządkowania 

miejsca pracy

Temat dnia Kolorowy świat
Zamierzone cele
•  zabawy twórcze i badawcze w terenie „Ile kolorów wokół nas?”  
•  kształtowanie wrażliwości wielobarwność i na piękno przyrody
•  zapoznanie z tęczą jako zjawiskiem optycznym i meteorologicznym
•  budzenie ciekawości poznawczej i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „ Co by 

było, gdyby świat był różowy/niebieski/ zielony?” 
•  wypowiadanie się poprzez przestrzenną formę konstrukcyjną i konstruowanie oku-

larów w wybranym przez dziecko kolorze (szkła zastąpione gładką bibułką)
•  współdziałanie w zespole i utrwalanie znajomości barw podczas zabaw (np. z chu-

stą animacyjną, krepiną)
•  nabywanie umiejętności porównywania długości i pomiaru poprzez zabawę koloro-

wymi wstążkami (mierzenie różną miarą) np. kredką, klockiem, stopą)
•  rozwijanie umiejętności posługiwania się barwą poprzez odpowiednie dobieranie 

kolorów i tworzenie nowych (np. nakładanie na siebie bibułek gładkich i oglądanie 
„pod światło”; malowanie pastelami olejnymi: żółty i niebieski, to zielony)
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•  kształcenie i wyrażanie wyobraźni poprzez ekspresję plastyczną
•  wdrażanie do szanowania wytworów pracy innych

Temat dnia Wakacyjne podróże 
Zamierzone cele
•  kształtowanie pojęć: wakacje, pamiątki (np. rozwiązywanie rebusu, krzyżówki)
•  wspólne tworzenie opowiadania o wakacyjnych podróżach i pamiątkach z wakacji
•  rozwijanie twórczego myślenia i wymyślanie tytułu opowiadania (gry)
•  zilustrowanie treści opowiadania małymi, prostymi rysunkami
•  zapoznanie ze sposobem wykonania gry do wymyślonego przez zespół opowiada-

nia
•  doskonalenie umiejętności rozplanowania pól na planszy
•  wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł gry
•  rozwijanie emocjonalnej odporności (nie zawsze wygrywam, ale też nie zawsze 

przegrywam)
•  kształtowanie prawidłowego wysklepienia stopy i ogólnej sprawności fizycznej
•  wdrażanie do współpracy w małych zespołach

Temat dnia Bezpieczne wakacje 
Zamierzone cele
•  podczas spaceru po osiedlu, obserwacja miejsc bezpiecznych/niebezpiecznych do 

zabawy 
•  wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw, przewidywania 

skutków zachowania i zwracania się z prośbą o pomoc do dorosłych
•  poznanie i utrwalanie znajomości numerów alarmowych: 112, 999, 998, 997 
•  rozwijanie myślenia i rozumienie zakazu zabawy w miejscach do tego nie przezna-

czonych i bez opieki osób dorosłych (np. w pobliżu tras komunikacyjnych, zbiorni-
ków wodnych)

•  zachęcanie do wykorzystania pozyskanej wiedzy i utworzenie książeczki/plakatu/
mapy miejsc bezpiecznych do zabawy

•  rozwijanie poprawnej aktywności językowej poprzez uaktywnianie w obszarze swo-
bodnych wypowiedzi krótszych i dłuższych

•  wdrażanie do wypowiadania się na forum grupy
•  rozwijanie wrażliwości słuchowej podczas rozpoznawania dźwięków o różnym natę-

żeniu i z różnej odległości („Skąd słychać dźwięk?”)
•  sbudzenie uczucia satysfakcji z dobrze wykonanego zadania (odgadnięcia źródła 

dźwięku)

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się 

współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 
1/2 

•  Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem 
artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny 
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zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alterna-
tywnych metod komunikacji; 3/1

•  Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości; 5/3
•  Dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać 

pomoc, umie o nią poprosić; 6/1
•  Dziecko orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze 

środków transportu; 6/2
•  Dziecko próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przed-

szkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie; 
6/5

•  Dziecko dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości 
dźwięku) i wyraża je ruchem; 8/2

•  Dziecko umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu ele-
mentarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompo-
zycji i form konstrukcyjnych; 9/1

•  Dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materia-
łów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa 
radość z wykonanej pracy;10/1

•  Dziecko właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania; 10/2
•  Dziecko wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiui w telewizji, np. 

że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji na 
miarę swoich możliwości; 11/2

•  Dziecko rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów 
w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; 13/5

•  Dziecko wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: 
krokami, stopa za stopą; 13/6

•  Dziecko zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku;13/7
•  Dziecko rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz 

często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu; 
14/5

•  Dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń 
i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe); 14/7

•  Dziecko interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 
14/8

•  Dziecko interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisa-
nia; 14/9

•  Dziecko rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. 14/10
•  Dziecko zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orien-

tuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, straża-
ka;15/2
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Temat tygodnia
WAKACJE?
Temat dnia Nad morzem 
Zamierzone cele
•  zapoznanie z nazwą - Morze Bałtyckie oraz innymi wybranymi nazwami mórz
•  rozumienie pojęć: rzeka, jezioro, morze, ocean
•  globalne czytanie wyrazów: rzeka, jezioro, morze, ocean (przez dzieci chętne: ukła-

danie z liter i czytanie)
•  zapoznanie z wybranymi organizmami żyjącymi w wodzie(wieloryby, delfiny, wodo-

rosty, koralowce, ryby, kraby, ośmiornice, kałamarnice itp.) 
•  rozbudzanie ciekawości poznawczej florą i fauną morską 
•  wdrażanie do dłuższego skupiania uwagi i poprawnego  wypowiadania się na te-

mat wysłuchanych treści 
•  wspólne tworzenie opowiadania poprzez swobodną ekspresję językową oraz ukła-

danie zdań z podanym wyrazem (zgodnie z możliwościami dzieci)
•  ćwiczenie dużych grup mięśniowych 
•  kształtowanie wyczucia siły
•  doskonalenieorientacji podczas biegu w zespole

Temat dnia W górach
Zamierzone cele
•  zapoznanie z krajobrazem górskim i zasadami bezpiecznego poruszania się po 

górach
•  nabywanie umiejętności pakowania rzeczy do wyjazdu
•  wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas podróży
•  zachęcanie do ekspresji plastycznej w oparciu o pozyskaną wiedzę i własne do-

świadczenia
•  wdrażanie do samodzielnego doboru elementów do wykonania pracy techniką col-

lage 
•  usprawnianie palców i nadgarstków poprzez wyrywankę
•  zorganizowanie ekspozycji prac i wypowiadanie się na ich temat z poszanowaniem 

autora i jego dzieła
•  wdrażanie do porządkowania miejsca pracy

Temat dnia Na wsi
Zamierzone cele
•  wskazywanie różnic i podobieństw podczas porównywania dwóch obrazków przed-

stawiających wieś i miasto
•  składanie obrazka z części (miasto, wieś)
•  wyszukiwanie w książkach, albumach, czasopismach obrazków przedstawiających 

wieś
•  zapoznanie z właściwościami magnesu
•  kształcenie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń  

i próby uogólniania 
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•  przestrzeganie zasady uważnego, starannego wykonywania zadań
•  doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem treści wiersza
•  wyzwalanie radości podczas wspólnej zabawy

Temat dnia Wakacyjne plany
Zamierzone cele
•  kształtowanie pojęcia „plany wakacyjne” 
•  wzbogacanie słownictwa poprzez ćwiczenia słownikowo-gramatyczne (gromadze-

nie słownictwa wokół pojęcia „wakacje”) 
•  wypowiadanie się na temat swoich zainteresowań i sposobów spędzania wolnego 

czasu, ulubionych zajęć i miejsc
•  doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli, marzeń poprzez działania pla-

styczne 
•  zachęcanie do samodzielnego wybierania materiałów plastycznych  i porządkowa-

nia miejsca pracy
•  odtwarzanie i odwzorowywanie liczebności zbiorów
•  ćwiczenie dużych grup mięśniowych 
•  kształtowanie wyczucia siły
•  doskonalenie orientacji podczas biegu w zespole bez potrącania innych

Temat dnia Żegnamy przedszkole 
Zamierzone cele
•  doskonalenie umiejętności prezentowania wierszy, piosenek, tańców przed publicz-

nością
•  wdrażanie do przezwyciężania nieśmiałości i właściwego zachowania się podczas 

uroczystości

Treści z podstawy programowej
•  Dziecko obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego ocze-

kują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1/1
•  Dziecko w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidy-

wać skutki swoich zachowań; 1/3
•  Dziecko samodzielnie ubiera się i rozbiera;2/4
•  Dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać 

pomoc, umie o nią poprosić; 6/1
•  Dziecko orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze 

środków transportu; 6/2
•  Dziecko dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub 

na innych zbiorach zastępczych; 13/2
•  Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną 

do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami 
niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;14/3

•  Dziecko słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. 
opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, 
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m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych meto komunika-
cji; interesuje się książkami; 14/4

•  Dziecko układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wy-
odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 14/6

•  Dziecko wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warsza-
wa; 15/3 
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