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Wrzesień 2022
01.09-09.09

Witaj szkoło! Wspominamy wakacje.
Zadania i cele Rozwijanie mowy,

myślenia, techniki
czytania

Zajęcia plastyczno –
manualne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające
i multimedialne

Organizacja pracy w
świetlicy- zapoznanie
dzieci z regulaminem

i zasadami zachowania
obowiązującymi

w szkole oraz
w świetlicy.

Zapoznanie z
pomieszczeniami

świetlicy, wyposażeniem
sali oraz zasadami

korzystania z zabawek,
gier i pomocy

dydaktycznych.

Objęcie szczególną
opieką

pierwszoklasistów
i nowych uczniów.

   Integracja grupy
i zachęcanie do wspólnej

zabawy.

Poznajmy się –
prezentacja dzieci oraz
nauczycieli świetlicy.

Omówienie
najważniejszych zasad
przebywania w szkole i

świetlicy.

Jak należy szanować
zabawki  i gry – burza

mózgów;

 Co to jest kulturalna
zabawa? – pogadanka;

Nasz świetlicowy kodeks–
wspólne opracowanie

zasad;

Swobodne wypowiedzi
uczniów na temat Jak
spędziłem wakacje?;

Słuchanie  opowiadania Z.
Szczepańskiego Przygoda

podróżnika 

Praca plastyczna dowolną
techniką Wakacyjne

wspomnienia;

Ekologiczna praca
plastyczna z

wykorzystaniem skarbów
z wakacji  (muszelek,

kamieni itp.);

Graficzny kodeks
świetlicowy – zasady

zachowania w świetlicy w
formie rysunkowej;

Przybornik na biurko – z
rolek po papierze;

Praca plastyczna Zimne
lody  w rożku;

Praca plastyczna Dobro-
czynność na co dzień;

Wykonanie
personalizowanego

komiksu Pomocny….(imię
dziecka);

Zagadki wakacyjne 
Zgadnij, gdzie byłem?

Praca z wykorzystaniem
atlasów przyrodniczych,

map     i globusa;
odszukiwanie
wakacyjnych

miejscowości na mapie;

Kim jestem, co lubię –
rozmowa w kręgu;

Zabawy dydaktyczne:
Dzień dobry, Mruczek, Kto
idzie?, Do wody, Szukanie
zegarka, Widzę coś czego

Ty nie widzisz, 

Zabawa Tworzymy
kolekcję;

Gra dydaktyczna
Dobieranka;

Zabawa dydaktyczna
Segregowanie guzików;

Poznajmy się - zabawy
integrujące grupę

( Krzesełka, Dyrygent,
Posągi Zapraszamy do
kręgu, Mam na imię,
lubię.. Puste miejsce,
Pajęcza sieć , Imię do

imienia, Alarm, Sałatka
owocowa, Kto zaczął ten

ruch, Kogo brakuje?);

Gry i zabawy integrujące
na świeżym powietrzu-
Raz, dwa, trzy - Baba-

Jaga patrzy, Gąski, gąski
do domu, Kucharka
wsadziła do garnka;

Podchody na terenie
szkoły;

Zabawa Wilk i gąski;

Zabawa orientacyjno -
porządkowa Zapamiętaj

swoją parę;

Zabawa przy piosence
Wesoło nam;

Nauka piosenki Witaj
szkoło;

Prezentacja
multimedialna Powrót

do szkoły;

Zabawa muzyczno -
rytmiczna Zimno –

ciepło;

Jak korzystać
z komputera –

pogadanka;

Zabawa muzyczno –
ruchowa Jedzie pociąg

z daleka;

Tworzymy plan lekcji
z pomocą komputera;

Zabawa muzyczno -
rytmiczna Smutno –

wesoło;



Rozbudzanie empatii
i chęci niesienia
bezinteresownej

pomocy.

5.09 Światowy Dzień
Dobroczynności –

pogadanka – Co to znaczy
być dobrym? Dlaczego

warto być dobrym?;

Dobry i zły kolega –
rozmowa o współpracy w

świetlicy;

8.09 Dzień Dobrych
Wiadomości –
redagowanie

i prezentowanie tylko
dobrych wiadomości;

Wręczanie własnoręcznie
wykonanych karteczek z
dobrą wiadomością na

korytarzu;

Hasła motywacyjne
wymyślone przez dzieci i

wyeksponowane na
gazetce ściennej;

Miłe słowo- zabawa
dydaktyczna;

Karty pracy
Dobroczynność;

Zabawa ruchowa Bieg
po buty;

Zabawa w kolory na
boisku szkolnym;

Mądre bajki Furaha i
dobroczynne motyle,

Mała historia
dobroczynności;

Warto pomagać –
prezentacja

multimedialna;

12.09-16.09
Jestem zawsze bezpieczny

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające
i multimedialne

Utrwalenie wiadomości
nt. bezpiecznego

uczestnictwa w ruchu
drogowym.

Rozwijanie poczucia
odpowiedzialności za

bezpieczeństwo swoje
i innych w drodze do i ze

szkoły.

Co to znaczy być
bezpiecznym? Po co nam

zasady? – pogadanka;

Rozmowa kierowana nt.
bezpiecznego poruszania
się po drogach i ulicach;

Wysłuchanie wiersza
Trzy sygnały;

Dlaczego trzeba nosić

Zadanie plastyczne:
Znaki, które mijam

codziennie w drodze do
szkoły;

Rysunek mojej drogi do
szkoły - ołówek;

Kolorowanie znaków
według odpowiednich

Jaki to znak?- zagadki
graficzne;

Moja okolica - praca
w grupach z mapkami; 

Rozwiązywanie krzyżówki
Bezpiecznie na ulicy;

Grupowanie znaków
drogowych;

Zabawa integracyjna
Ruch uliczny;

Zabawa ruchowa Znaki
do pary;

Zabawy ruchowe: Idź,
stój, Raz, dwa, trzy; 

Potrafimy bezpiecznie
zachować się w drodze

Prezentacja
multimedialna

Pamiętaj, masz tylko
jedno życie;

Nauka rymowanki:
Wyliczanka o ruchu

drogowym;

Nauka piosenki Światła
drogowe;



Utrwalenie znajomości
podstawowych znaków

drogowych.

Kształtowanie
właściwego zachowanie
się w czasie korzystania
ze środków transportu.

Poznanie zasad
bezpiecznej zabawy

w budynku szkoły i poza
nią.

Rozwijanie wiary we
własne siły i talenty, 

odblaski – burza
mózgów;

Poznajemy znaki
drogowe – prezentacja

i utrwalenie;

Wysłuchanie wiersza
W. Chotomskiej Gdy

zamierzasz przejść przez
ulicę – ilustracja do

wysłuchanego tekstu;

Wysłuchanie wiersza
M. Januszko  Do szkoły
bezpiecznie.  Rozmowa

na temat wiersza;

Poznanie wiersza Zielone
światło T. Śliwiaka;

15.09 Międzynarodowy
dzień kropki

Uważne słuchanie
opowiadania

P. Reynoldsa Kropka,
rozmowa nt. treści;

kolorów;

Samochodzik origami –
składanie;

Praca plastyczna Na ulicy;

Tworzymy przestrzenną
grę planszową XXL  Moje

miasto;

Kolorowanki tematyczne
związane

z bezpieczeństwem
w szkole, na ulicy,

w domu;

Projektowanie
własnego znaku drogo-

wego;

Wyklejanie konturów
znaków drogowych pla-

steliną;

Karty pracy związane z
dniem kropki;

Układanie rozsypanki
wyrazowej o ruchu

drogowym;

Edukacyjna gra
planszowa Karta

rowerowa;

Ogrywanie scenek
rodzajowych Sytuacje na

ulicy;

Rozwiązanie karty pracy
Znajdź bezpieczną drogę

do szkoły.

Gry planszowe z
motywem kropki –

Dobble, Warcaby, Bingo,
Chińczyk, Kółko i kropka

itp.

Zabawa w okręgu z
piłeczką - Mój talent to

…. Jaki jest Twój?;

Nasze talenty w
kropkach zapisane ;

do szkoły - zabawy
ruchowe utrwalające

poznane zasady
bezpieczeństwa oraz
znajomość znaków

drogowych;

Zabawa ruchowa z
elementem biegu

Pojazdy jeżdżą- pojazdy
stoją;.

Zabawa ruchowa
Przejście przez jezdnię
wykorzystanie białych

pasów z papieru;

Zabawy z kropką w tle –
Twister XXL, rzuty

piłeczkami do celu.

Zabawa integrująca
Kropka do kropki;

Zabawa Znajdź kropki
rozmieszczone w sali;

Komputerowe gry
edukacyjne Znaki

drogowe, Co wiesz o
przechodzeniu przez
ulicę? Sygnalizacja

świetlna;

Testy komputerowe na
kartę rowerową;

Dźwięki w mieście? –
zabawa

dźwiękonaśladowcza;

Śpiew połączony z
pląsem 

Do przodu prawą rękę
daj. 

Doskonalenie
umiejętności

posługiwania się
myszką i klawiaturą ;



19.09-23.09
Witamy Jesień

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające
i multimedialne

Kształcenie umiejętno-
ści  dostrzegania zmian

w przyrodzie.

Doskonalenie
znajomości nazw
poszczególnych

miesięcy i pór roku.

Rozwijanie wrażliwości
na piękno jesiennego

krajobrazu.

Zapoznanie z rodzajami
grzybów oraz prze-

strzeganie przed zbie-
raniem trujących grzy-

bów.

Kształtowanie poczucia
estetyki i rozwijanie

zdolności plastycznych.

Przypomnienie o
konieczności

odpowiedniego ubioru
w zależności od

pogody. 

Jesienne zmiany pogody -
rozmowa z dziećmi

cechach
charakterystycznych

jesieni;

Wysłuchanie wiersza M.
Brykczyńskiego Barwy

jesieni – rozmowa o
kolorach;

Kalendarz – rozmowa
kierowana;

Czytanie wiersza J.
Czechowicza Jesień.

ilustracja do wiersza;

Ćwiczenia logopedyczne
w oparciu o wiersz M.
Gerson – Dąbrowskiej

Liście – ćwiczenia
wymowy głoski sz;

Rozmowa na temat odlo-
tu ptaków do ciepłych

krajów;

Czytanie wiersza
L. Wiszniewskiego

Ludziki z kasztanów
i żołędzi – praca

manualna;

Jesienny frotaż –
odbijanie na powierzchni

papieru faktury
różnorodnych liści przy

użyciu kredek
świecowych;

Kolorowa parasolka 2D –
praca składana;

Bukiet Pani Jesieni -
wykonanie na kartce
papieru dowolnych

kompozycji z
wykorzystaniem

zasuszonych liści o
różnorodnych kształtach

i barwach;

Jesień w parku-
malowanie farbami;

Dary jesieni- rysowanie
pastelami;

Kasztanowe ludki –
zabawy wykonanymi

samodzielnie
postaciami;

Zabawa dydaktyczna
Pomieszane owoce;

Jak rozpoznać jesień?
rebusy i zagadki

jesienne;

Opowiadanie o listku –
zabawa relaksacyjna z

elementami
pokazywania;

Zabawa dydaktyczna
Prawda czy fałsz;

Zabawa pantomimiczna
Jesienna wyprawa;

Zabawa skojarzeniowa
Dary jesieni;

Zabawa dydaktyczna
Rozpoznaj owoce;

Zabawa orientacyjno –
porządkowa Opadające

liście;

Spacer wokół szkoły
połączony z obserwacją
zmian zachodzących w

przyrodzie jesienią;

Zabawa bieżna
Dotknij….;

Zabawy ruchowe
usprawniające

orientację przestrzenną
oraz zabawy z piłką na

świeżym powietrzu:
Ludzie do ludzi, Jastrząb,

kura i pisklęta;

Zabawy orientacyjne:
Wiatr i liście;

Tor przeszkód-
wprowadzanie

elementów
współzawodnictwa;

Swobodna improwizacja
ruchowa dzieci na

dywanie, do muzyki
Vivaldiego Cztery pory

roku cz. III Jesień z
wykorzystaniem

kolorowych pasków
bibuły.

Taniec liści na wietrze –
ruch twórczy przy

muzyce;

Słuchanie i nauka
piosenki Jesień idzie

przez park;

O powstawaniu
papieru– prezentacja

multimedialna;

Zgadywanka muzyczna
Czy znasz te

instrumenty?;

Doskonalenie
umiejętności



Przyszła jesień do
ogródka;

Pogadanka z dziećmi na
temat- Grzyby jadalne i

trujące. Oglądanie atlasu
grzybów;

19.09 Ogólnopolska akcja
Sprzątanie Świata-
pogadanka  i czynny

udział w akcji;

Rozmowa nt. Jak
segregować śmieci?;

Wyklejanie konturów
grzyba bibułą;

Jesienne drzewo – zajęcia
plastyczne z

wykorzystaniem farb;

Wiewiórka- mozaika lub
origami;

Owoce jesieni-
lepienie z plasteliny;

Pani Jesień -  praca XXL;

Praca plastyczna o
tematyce ekologicznej; 

Rozwiązywanie
krzyżówki z hasłem To

już jesień;

Gra planszowa
Grzybobranie;

Świetlicowy konkurs
wiedzy o jesieni;

Karty pracy Sprzątanie
świata;

Gra edukacyjna Jak
długo odpadek się

rozkłada;

Gra planszowa Eko
bohater;

Zabawa ruchowa
Wiewiórki do dziupli

Opowieść ruchowa
Jesień;

Zabawy ze skakanką;

Segregacja śmieci - rzuty
do pojemników;

posługiwania się myszką
i klawiaturą;

Atlas grzybów dla dzieci
– oglądanie filmu
edukacyjnego na

Youtube;

Bajka edukacyjna Eko
patrol;

 Nauka piosenki
Segreguj na 5;

26.09 – 30.09
Trudne sytuacje wokół nas – przemoc i agresja

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające
i multimedialne

Kształtowanie
umiejętności
opanowania i

przezwyciężania złości
i agresji.

Co to jest złość, agresja,
przemoc – próba definicji;

Wysłuchanie opowiadań
G. Kasdepki Nie rób
drugiemu – co Tobie
niemiłe. Rozmowa nt.

Praca plastyczna Pani
Złość;

Kolory naszych emocji –
malowanie farbami;

Plakaty przeciw agresji –

25.09 Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia –

zadania matematyczne
na wesoło, utrwalamy

tabliczkę mnożenia;

Złość, agresja czy

Bez złości mamy więcej
radości - opowieść

ruchowa;

Zabawy rozładowujące
agresję Balon złości,

Przemoc i agresja w
szkole- prezentacja

multimedialna;

Muzyczny spacer-
zabawa ruchowa przy

muzyce;



Wypracowanie metod
przeciwdziałania agresji.

Kształtowanie
właściwych relacji
międzyludzkich.

Zdobycie umiejętności
wyrażania złości w

sposób akceptowany
społecznie.

Zwiększenie wrażliwości
na sytuacje, w których
potrzebna jest pomoc

drugiemu człowiekowi.

Kształtowanie zasad
kultury i szacunku
wobec drugiego

człowieka.

Upowszechnianie
czytelnictwa.

tekstu;

Jakie zachowania
sprzyjają agresji

i przemocy – burza
mózgów;

Jakie znamy zwroty
grzecznościowe –

pogadanka. 

Wysłuchanie wiersza D.
Gellner Zły humorek;

rozmowa nt.
wysłuchanego tekstu; 

Bajka przeciw agresji - O
siostrzyczce co braciszka

swego biła

dyskusja;

Recepta na złość –
pomysły dzieci;

Świetlicowy kodeks Stop
przemocy, Stop agresji;

29.09 Ogólnopolski Dzień
Głośnego Czytania –
wizyta w bibliotece
szkolnej, czytanie
wybranej pozycji;

Recepta na ciszę –
przyczyny hałasu

w świetlicy i sposoby
rozwiązania problemu;

Spotkanie
z pedagogiem szkolnym,

STOP agresji, STOP prze-
mocy;

Moje sposoby na złość –
rysunek;

Zadanie plastyczne
Narysuj nazwane emocje;

Tworzymy własne
emotikony z różnymi

stanami emocji;

Rysunkowy alfabet
miłych słów;

Słoik emocji – praca
manualna;

Kolorowanie obrazków
Proszę, Przepraszam,

Dziękuję;

Kiedy jestem zły -
plastyczna ekspresja;

przemoc – Karta pracy;

Ćwiczenie dydaktyczne
Ściana złości;

Zabawa dydaktyczna
Marionetka;

6 sposobów
odmawiania –

ćwiczenia;

Zabawa w głuchy telefon
– hasło Agresja rodzi

agresję;

Historyjka z ruchem –
Podróż do krainy

wściekłości;

Kiedy jestem zły… -
dokończ zdanie;

Opanowanie
i przezwyciężanie złości

i agresji poprzez
ćwiczenia Kartki złości;

Jak się zachować -  karta
pracy;

Plansza uczuć –
przedstawienie swoich
portretów w różnych

nastrojach;

Zabawa umysłowa
Pozytywne myślenie;

Dobre i złe zachowania –

Stado słoni,
Tornado,

Przeciąganie liny,

Zabawa ruchowa
integracyjna: Wszyscy,

którzy…;

Zabawy ruchowe
nawiązujące do tematyki
zajęć  Wyrzućmy złość,
Tajemnicze kolorowe

koperty, Tańcząca
piłeczka, Kto mi może

pomóc?;

Zabawa Marionetka;

Zabawa ruchowa
integracyjna: Wszyscy,

którzy…;

Świetlicowy tor
przeszkód – zabawa

drużynowa;

Zabawa Gorące krzesło;

Zabawa ruchowa,
dźwiękonaśladowcza

Start rakiety;

Zapoznanie
z piosenką Jak to miło

być miłym;

Słuchanie muzyki
relaksacyjnej;

Bajki terapeutyczne -  I
co z tą złością zrobić?, W

spirali agresji, czyli
wojny braci;

Tworzymy komiks o
dobrym i złym bohaterze

w programie
komputerowym; 

Zabawa muzyczno- ru-
chowa do piosenki Zgo-

da;

Spotkanie z tańcem –
Chacha -  historia tańca,
pokaz nagrania chachy,

pokaz kroku
podstawowego, tańce

integracyjne;

https://www.dla-dzieci.com.pl/o_siostrzyczce_co_braciszka_swego_bila.html
https://www.dla-dzieci.com.pl/o_siostrzyczce_co_braciszka_swego_bila.html
https://www.dla-dzieci.com.pl/o_siostrzyczce_co_braciszka_swego_bila.html


pogadanka nt. Jak sobie
radzić ze złością? Jak

rozwiązywać konflikty?

ćwiczenia;

Październik
03.10- 07.10

Zwierzęta- nasi przyjaciele
Zadania i cele Rozwijanie mowy,

myślenia, techniki
czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające
i multimedialne

Kształtowanie postawy
odpowiedzialnego
opiekuna zwierząt.

Uwrażliwienie na los
porzuconych zwierząt

domowych.

Rozwijanie umiejętności
opisywania zwierząt.

Wdrażanie do
angażowania się w

pomoc przy
opiekowaniu się

zwierzętami.

Nauka elementarnych
zasad postępowania ze

zwierzętami domowymi.

Ćwiczenie poprawnego
wypowiadania się na

dany temat.

4.10 Międzynarodowy
Dzień Zwierząt –rozmowa

na temat znanych nam
zwierząt i środowiska

w którym żyją;

Spotkanie z zawodem –
weterynarz, pracownik
schroniska dla zwierząt

( wizyta gości);

Jestem odpowiedzialnym
opiekunem – pogadanka

na temat naszych zwierząt
domowych oraz zasad

prawidłowej opieki nad
nimi;

Słuchanie opowiadania O.
Masiuk Zwierzątko;

Jak być odpowiedzialnym
opiekunem? – pogadanka;

Mój ukochany zwierzak–
praca dowolną techniką;

Wyklejanie konturów kota
bibułą;

Praca 2D W akwarium
z wykorzystaniem eko-

materiałów;

Połącz kropki – Pies, Kot,
Żółw, Rybki w akwarium;

W moim domu mieszka
zwierz –  kolaż

( wycinki z gazet);

Zwierzątka metodą
origami;

Zaprojektowanie ulotki
zachęcającej adoptowanie

zwierząt ze schroniska;

Praca plastyczna Zwierzę,
o jakim marzę;

Zagadki O jakim
zwierzęciu myślę?;

Czyj to ogon? zabawa
dydaktyczna;

Zagadki słuchowe Czyj
to głos?;

Dopasuj cień do
zwierzaka- karta pracy;

Kalambury – zwierzęta
domowe;

Krzyżówka z hasłem:
Kocham zwierzęta;

Ptaki w gniazdach-
zabawa orientacyjno-

porządkowa;

Zabawa integrująca Na
dywanie siedzi jeż;

Buda dla psa z klocków

Zabawa Zmieniam się
w …..(zwierzę);

Pieski na spacer, kotki
do domu zabawa

ruchowa;

Zabawa naśladownicza
Papugi;

Zabawa dydaktyczna
Psie śpiewanie;

Zabawa ze śpiewem
Uciekaj myszko;

Zamieniamy się w
zwierzątka! gra ruchowa

na powietrzu;

Zabawa ruchowa z
elementem

naśladownictwa
Zwierciadło;

Zabawa ruchowa Kim

Nauka i wspólne
śpiewanie piosenki

Kundel bury;

Nauka piosenki Puszek
Okruszek;

Zwierzęta domowe
prezentacja

multimedialna;

Gatunki ptaków
prezentacja

multimedialna;

Prezentacja
multimedialna Pozycja

bezpieczna gdy
zaatakuje nas pies;

Słuchanie piosenki
Kaczka dziwaczka- nauka

tekstu;

Zabawa muzyczna



Czytanie wiersza ZOO J.
Brzechwy.

Wysłuchanie
Opowiadania o dzielnym

piesku;

Jak możemy pomóc
bezdomnym zwierzętom?

– pogadanka. 

Tworzenie makiety ZOO
lub wiejskiej zagrody;

konstrukcyjnych;

Świetlicowy konkurs
wiedzy o zwierzętach;

Zabawa teatralna
Pacynkowy teatrzyk;

jestem?;

Zabawa bieżna Pająk    i
muchy;

Zabawa w murarza na
boisku szkolnym;

Zabawa orientacyjno –
porządkowa Dzieci do

domu, dzieci na spacer;

Zwierzęta( reakcja na
zmiany w muzyce);

Nauka słów piosenki A ja
mam psa;

Swobodny taniec do
piosenki Kocia rodzina;

Nauka układu
choreograficznego do

piosenki  Król Lew
(Youtube);

Projekcja bajek Kot
Filemon i Reksio

10.10 – 14.10
Nasza szkoła

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające
i multimedialne

Uświadomienie uczniom
zagrożeń płynących z
internetu oraz zasad

bezpiecznego
korzystania z sieci.

Podkreślenie roli
nauczyciela w życiu

dziecka, poznawaniu
świata oraz podkreślenie

znaczenia pozostałych
pracowników szkoły.

9.10 Światowy Dzień
Poczty i Znaczka

Pocztowego– praca
listonosza, jak napisać
list? – pogadanka oraz

pisanie listów;

12.10 Dzień bezpiecznego
komputera – rozmowa

kierowana nt. zagrożeń w
internecie. 

14.10 Dzień Edukacji
Narodowej – przybliżenie

Projektujemy znaczek
pocztowy;

Na poczcie – praca
plastyczna;

Moja wymyślona gra
planszowa – samodzielne
wykonanie graficzne oraz

zaprojektowanie
pionków;

Wykonanie plakatu
ilustrującego Zasady

bezpieczeństwa

Zabawa w listonosza /
pocztę ;

10.10 Dzień gier
planszowych –

rozgrywki świetlicowe w
różne gry planszowe

i stolikowe;

Rozwiązywanie
krzyżówki z hasłem

Bezpieczny internet;

Zabawa dydaktyczna

Zabawa integracyjna
Kłębek;

Zabawa ruchowa
Awaria komputera;

Zawody w rzucanie
piłeczkami do koszyków;

Zabawa ruchowa 
Piłka- stop!

Zabawa ruchowa ze

Prezentacja
multimedialna

Na poczcie;

Necio.pl – zabawa
w internet – serwis

internetowy;

Plik i Folder na ścieżkach
internetu -projekt

edukacyjny; 

Prezentacja
multimedialna Klikaj



Uświadomienie
potrzeby używania

zwrotów
grzecznościowych.

Kształtowanie potrzeby
wyrażania słowami

wdzięczności
i poszanowania.

Rozwijanie więzi ze
społecznością szkolną.

Nabywanie umiejętności
składania życzeń.

Uwrażliwienie dzieci na
zagrożenia związane

z korzystaniem z sieci.

dzieciom historii święta;

Kim jest nauczyciel? burza
mózgów;

Piramida pomysłów do
tematu: Jakim byłbym

dyrektorem szkoły?

Nie tylko nauczyciele
pracują w szkole-

rozmowa na temat pracy
różnych pracowników

szkoły;

Reporterskim okiem –
wywiady z pracownikami

szkoły;

Redagujemy życzenia z
okazji Dnia Nauczyciela;

Prezentacja wiersza Cz.
Janczarskiego Słowa dla

naszej Pani;

w Internecie;

Praca techniczna Mój
laptop;

Laurka dla mojej pani-
praca plastyczna;

Wykonanie gazetki
okolicznościowej na

parawanie;

Praca plastyczna – Portret
idealnego nauczyciela -

kolaż;

Kwiat dla Pani wykonany
z kolorowego papieru

techniką origami;

Moja klasa – praca
pastelami;

Sieć komputerowa;

Quiz wiedzy o
zagrożeniach w

internecie;

Karta pracy Moja
wymarzona szkoła;

Krzyżówka z hasłem Na-
uczyciel;

Zabawa w teatrzyk
W szkole;

Zabawy w
zapamiętywanie –

ćwiczymy
spostrzegawczość;

Gra dydaktyczna –
wymyślanie wyrazów

z określona liczbą liter;

Gra dydaktyczna
Poznajemy różne

zawody

śpiewem Trzy kółeczka;

Zabawa ruchowa Wyścig
szczurów na
czworakach;

Gry sportowe na
boisku szkolnym

piłka nożna,
koszykówka);

Gra w zbijaka na boisku
szkolnym;

Poznaj swój kolor-
zabawa bieżna.

Wyścig rzędów na jednej
nodze;

bezpiecznie – czyli jak?;

Zabawa przy piosence
Nasza klasa;

Nauka piosenki
związanej z dniem

Edukacji Narodowej
Nasza pani;

Na czym gra pani od
muzyki – zapoznanie z

instrumentami w naszej
szkole;

Wysłuchanie piosenki
Szkolne życzenia – nauka

słów;

Samba dla Pani, Pana –
wysłuchanie i wspólny

taniec;



17.10- 21.10
Nasze zainteresowania i pasje

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające
i multimedialne

Kształtowanie postawy
prozdrowotnej,
zachęcanie do

spożywania zdrowej
żywności.

Rozbudzanie
zainteresowań
działalnością

hobbystyczną.

Uświadamianie
znaczenia

zainteresowań dla
rozwoju osobistego

i zawodowego.

Zachęcanie do dzielenia
się wiadomościami

z innymi.

Rozwijanie
samodzielności,

aktywności,  własnej
inicjatywy i inwencji

twórczej.

Rozbudzenie
zamiłowania do

18.10 Dzień poczty
polskiej

Dyskusja  Jakie znacie
sposoby przesyłania
komuś wiadomości?;

Był sobie list – piszemy
listy do rodziny,

przyjaciela;

21.10 Światowy Dzień
Owoców i Warzyw -

rozmowa nt. znaczenia
spożywania owoców
i warzyw dla naszego

zdrowia.

Czytanie opowiadania
Kapryśna Kasia –

rozmowa nt.
wysłuchanego tekstu;

Lubię to, to mnie
pasjonuje - rozmowa o

zainteresowaniach;

Burza mózgów: Czas
wolny - jak go pożytecznie

Zaprojektowanie
własnego znaczka

pocztowego;

Na poczcie  praca
kredkami;

Talerzyk pełen zdrowia –
praca 3D;

Plakat zachęcający do
spożywania owoców

i warzyw;

Moje zainteresowania-
malowanie farbami

plakatowymi;

Ludziki z kasztanów
i żołędzi – samodzielne

wykonanie;

Praca plastyczna -
wykonanie kolorowych

pudełek na swoje
kolekcje;

Rzeźby z plasteliny –
tematyka dowolna;

Moje hobby- malowanie
farbami plakatowymi;

Wizyta w lokalnej
placówce pocztowej,
spotkanie z zawodem

listonosza oraz
pracownika poczty;

Zabawa w pocztę z
podziałem na role;

Karty pracy z owocami –
Jaki to owoc?, Policz

warzywa i owoce, Czego
tu brakuje, Co tu nie

pasuje;

Zabawa dydaktyczna
Zdrowe czy niezdrowe?;

Gra słowna Rymowanki
z owocami;

Zabawy rozwijające
zmysły: Gdybyś był

ptakiem…,
 Zgadnij co to jest,

Rozpoznaj po dotyku;

Karty pracy Moje
zainteresowania;

Kalambury-Jaką mam

Sałatka owocowa –
zabawa ruchowa;

Swobodne zabawy
maskotkami -
Świeżakami;

Zabawa ruchowa z
opowiadaniem Na

zakupach;

Zabawa Murarz;

Zabawy na orientację
Wiatr i liście, Wiewiórka

do dziupli;

Zabawa ruchowa do
piosenki Każdy ma

jakiegoś bzika;

Zabawa ruchowa:
Chodzi lisek koło drogi;

Zabawa ruchowa
Wyścigi;

Zabawa z liną na
świeżym powietrzu

Puść, trzymaj;

Zabawa ruchowa
Spłoszone ptaki;

Wysłuchanie piosenki By
zdrowym być;

Nauka piosenki zespołu
Fasolki Witaminki,

witaminki, 

Swobodny pląs
Olimpiada w Jarzynowie;

Zabawa umuzykalniająca
w kręgu Dyrygent;

Spotkanie z tańcem –
samba;

Słuchanie piosenek ze-
społu Fasolki;

Muzyczna loteryjka
zabawa ruchowa z

tańcem;



obcowania z literaturą
dziecięcą.

wykorzystać;

Zapoznanie dzieci z
treścią wiersza D.

Wawiłow Wierszykarnia;

Kim będę gdy dorosnę?–
poznajemy zawody;

Wspólna recytacja
wiersza pt. Jesienią;

Czytanie fragmentów
książki Grzegorza

Kasdepke Co to znaczy?’

Jeżyk rozcierany
pastelami;

pasję?;

Dokończ zdania  W
wolnym czasie lubię….

Interesuję się…. W
przyszłości chciałbym….

Karta pracy  Dopasuj
rysunek do nazwy
(zainteresowania

i pasje);

Nauka gry w szachy;

Układanie krzyżówki z
hasłem Warto mieć

pasje;

Zabawa bieżna
Policjanci i złodzieje;

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD
24.10 – 04.11

Jesienna zaduma
Zadania i cele Rozwijanie mowy,

myślenia, techniki
czytania

Zajęcia plastyczno –
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające
i multimedialne

Wdrażanie do czczenia
pamięci o zmarłych oraz

do odpowiedniego
zachowania się
na cmentarzu.

Zapoznanie z tradycjami
Święta Zmarłych.

Wdrażanie do pomagania
innym, budzenie empatii.

24.10 Światowy Dzień
Origami – skąd pochodzi

Origami, kilka słów o
Chinach. Nauka

składania różnych form
origami i kirigami;

Polskie tradycje –
rozmowa kierowana;

Zasady zachowania

Spotkanie z Origami-
mniej lub bardziej

skomplikowane formy
składania papieru –

wystawa dzieł. 

Znicze – wykonanie zniczy
ze szklanych słoiczków
i papieru kolorowego;

Na cmentarzu - praca

Ćwiczenie pamięci
wzrokowej na podstawie

gry Memory;

Jesienne labirynty– karty
pracy;

Uzupełnianie tekstów
o święcie zmarłych;

Zabawa matematyczna

Przedmuchiwanie
piórek- zabawa

ruchowa;

Zabawa ruchowa 
Kto prędzej dookoła;

Zabawa ruchowa
Zapamiętaj swoją parę;

Prezentacja
multimedialna Origami;

Słuchanie spokojnej
muzyki wyciszającej;

Oglądanie bajki Coco;

Prezentacja
multimedialna Polskie

tradycje – Listopad;



Kształtowanie poczucia
więzi z członkami rodziny.

Pogłębianie szacunku do
własnej rodziny.

Kształtowanie ekspresji
twórczej i rozbudzanie

wyobraźni.

Wzbudzanie współczucia
wobec istot słabszych

i chęci niesienia pomocy.

w miejscach pamięci –
tworzenie zasad, praca

w grupie.

Jak i kiedy obchodzone
jest święto zmarłych
w różnych krajach –

Japonia (święto Bon),
Meksyk (Dia de los
Muertos), Bułgaria

(Zaduszki Archanielskie);

Czytanie wiersza Hanny
Łochockiej       

Zaduszkowe płomyki-
ilustracja do wiersza;

Zapoznanie z tekstem
utworu Pod deszczową

chmurką;

Rozmowa z dziećmi na
temat upływającego
czasu i przemijania;

25.10 Dzień Kundelka –
rozmowa nt.

odpowiedzialności za
naszych czworonożnych

przyjaciół. 

Zapoznanie dzieci
z Ustawą o ochronie

zwierząt;

ołówkiem;

Malowanie łuny (mokre
w mokrym);

Wykonanie bukietu
kwiatów z bibuły, krepiny
(chryzantemy, astry, kalie,

wrzosy, lilie);

Listopadowy widok za
moim oknem – praca

dowolną techniką;

Jesienne pawie oczka-
paw w jesiennych

barwach;

Ramka na zdjęcie
z tektury, szarego papieru

i gazet;

Sówki  z papierowego
talerzyka;

Kundelek – kolaż;

Dyniowy lampion
z pasków papieru;

Kolorowanki z dynią;

Dynia kreatywnie – różne
pomysły plastyczne na

dynię      (ze strony

Drzewo genealogiczne –
szacowanie wieku
(więcej, mnie, tyle

samo), przeliczanie,
klasyfikowanie według

wieku;

Zagadki o członkach
rodziny;

Gra dydaktyczna
Państwa – Miasta;

Jesienne kalambury;

Zabawa w kręgu Puszka
Pandory;

Rzuć kostką i narysuj –
rysunkowa gra;

Karta pracy Dopasuj
obrazek do nazwy;

Dyniowe wykreślanki;

Zabawa muzyczno-
ruchowa Krzesełka;

Zabawa ruchowa w
kręgu Kto zmienił

miejsce?;

Zabawa towarzyska
Ślepa babka;

Zabawa ze śpiewem
Grosik;

Zabawa w kole Dynię
mam i zaraz komuś

dam;

Zabawy pluszowymi
pieskami;

Zabawa ruchowa
W środku koła stoi jeż,
co on zrobi to my też;

Zabawa w kole
Wędrująca dynia;

Zabawa taneczna Moja
Ulijanko;

Kodowanie Zakodowana
rodzina;

 Bajka terapeutyczna
Amelka i motyle –
Youtube /  bajka

oswajająca z tematem
ciężkiej choroby

i śmierci;

Zabawa ze śpiewem Stoi
różyczka w czerwonym

wieńcu;

Prezentacja
multimedialna Mój

przyjaciel pies;

Oglądanie bajki Franklin
i dynia;



Jak pomóc bezdomnym
zwierzętom?– burza

mózgów.

31.10 Dzień Dyni
rozmowa kierowana w
oparciu o wiersz Dynia;

krokotak.com) 

07.11 – 11.11
Polska – nasza ojczyzna

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające

 i multimedialne

Rozwijanie uczuć
patriotycznych.

Kształtowanie postawy
obywatelskiej, postawy
poszanowania tradycji

i kultury własnego
narodu, postawy

szacunku dla innych
kultur i tradycji oraz

umiejętności
zapobiegania
dyskryminacji.

Kształtowanie postaw
patriotycznych poprzez

odpowiednie zachowanie
się podczas uroczystości

9.11 Europejski dzień
wynalazcy – Kto to jest

wynalazca? Jakie są
największe wynalazki
ludzkości? – rozmowa

kierowana;

Zapoznanie dzieci
z historią odzyskania
niepodległości przez

Polskę, uświadomienie
ważności tego święta 

i konieczności jego
obchodów.

Nauka i utrwalenie
Katechizmu polskiego

dziecka;

Mój własny wynalazek –
praca dowolną techniką;

Godło Polski wyklejanie
bibułą;

Praca plastyczna-
wykonanie kotylionów

z papieru i bibuły;

Flaga z rączek dzieci;

Godło origami;

Flaga Polski różnymi
technikami  - plastelina,

bibuła, kolaż;

Mapa Polski z

Karta pracy Dopasuj
wynalazek do

wynalazcy;

Zabawa Łańcuch
skojarzeń;

Nauka mapy Polski;

Układanie zdań
o Polsce z rozsypanki

wyrazowej;

Krzyżówka patriotyczna;

Karty pracy związane z
tematyką Święta
Niepodległości –

Symbole Polski, Kolory

Zabawa sensoryczna
Brak prądu;

Zabawa ruchowo-
muzyczna Mało nas,

mało nas;

Zabawy z różnymi
elementami ruchu –

doskonalimy krok
marszowy i defiladowy;

Gry i zabawy Na sali
gimnastycznej;

Zabawa ruchowa
Wycieczka po Polsce;

Zabawa ruchowa w

Wysłuchanie piosenki na
Youtube Wynalazki;

Prezentacja
multimedialna

Wynalazki, które
zmieniły świat;

Prezentacja filmu
Wynalazki z Panem

Nauczanką (film
edukacyjny dla dzieci);

Wysłuchanie
i odśpiewanie hymnu

Polski;

Oglądanie filmu Polskie



szkolnych, strój galowy.

Rozbudzanie
zainteresowania dzieci
dziejami Polski               i

Polaków.

Zapoznanie z legendami i
faktami historycznymi

dotyczącymi powstania
Państwa Polskiego.

Uświadomienie potrzeby
podtrzymania tradycji

narodowych.

Omówienie
podstawowych pojęć

związanych z ojczyzną –
(ojczyzna, godło, flaga,
tożsamość narodowa

itp.),

Czytanie wiersza 
11 listopada –

L. Wiszniewskiego,
rozmowa na temat

treści wiersza;

Wielcy Polacy – kogo
znamy? rozmowa

kierowana;
 

Czytanie wierszy Barwy
ojczyste, Co to jest

Polska?, Moja mała
Ojczyzna;

Co to znaczy być
patriotą? – pogadanka;

Co to jest legenda?
Czytanie legendy o
powstaniu państwa
polskiego Legenda o

Czechu, Lechu i Rusie;

10.10 Dzień jeża  -
Co wiemy o jeżu?

Oglądanie ilustracji,

plastikowych nakrętek;

Kolorowanki Legendy
polskie;

Orzeł z patyczków po
lodach;

Biało-czerwone serduszko
z bibuły;

Kwiaty dla Niepodległej –
z pasków papieru;

Praca grupowa Biało-
czerwona Polska;

Orzeł z białych karteczek
papieru;

Wyklejanie jeża
kawałkami gazet;

Zadanie plastyczne
Zaprojektuj sweter dla

jeża;

Plastyczna interpretacja
wiersza Do fryzjera

przyszedł jeż;

Flagi itp..;

Kodowanie – układ
współrzędnych – napis

Polska;

 Kodowanie – pokoloruj
według numeru – godło 

i kotylion;

Palcem po mapie-
zabawa dydaktyczna;

Ile jest flag? – zabawa
matematyczna;

Karty pracy Uszereguj
jeże, Połącz jeża            z

jabłkiem, Cyferkowe
jeże;

Zabawa dydaktyczna  Co
zjada jeż;

parach Siała baba mak;

Zabawa do piosenki
Płynie Wisła, płynie;

Zabawa towarzyska
Milczek;

Owce dla smoka -
zabawa z elementem

rzutu i celowania;

Zabawa grupowa Król
na tronie siedzi w

koronie;

Zabawa ruchowa Orły;

Zabawa ruchowa Berek
parami;

Zabawa ruchowa
Dookoła na czworakach;

Zabawa ruchowa Dokąd
tupta nocą jeż;

symbole narodowe;

Poznajemy pieśni
patriotyczne – zajęcia

muzyczne;

Prezentacja
multimedialna

Polska moja ojczyzna;

Nauka piosenki Jestem
Polakiem;

Polonez – taniec
narodowy- prezentacja;

Wysłuchanie i nauka
Piosenki młodego

patrioty;

Taniec do piosenki
Symbole Polski 

z białymi i czerwonymi
paskami bibuły;

Prezentacja na Youtube
tańca Od morza, aż do

Tatr;

Nauka piosenki A to jeż
zespołu Fasolki;



ciekawostki o jeżu;
Czytanie wiersza J.

Brzechwy Jeż;

14.11 – 18.11
W krainie wartości - Tolerancja

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające
i multimedialne

Kształtowanie u dzieci
postawy tolerancji dla

innych.

Rozwijanie zachowań
prospołecznych.

Promowanie takich
wartości jak szacunek,

akceptacja,
wielkoduszność.

Kształtowanie u dzieci
poszanowania dla

indywidualności drugiego
człowieka.

Doskonalenie
umiejętności

wykorzystywania zasad,
na których powinna
opierać się przyjaźń.

16.11 Dzień Tolerancji –
rozmowa kierowana nt.
poszanowania drugiego

człowieka;

Czym ludzie różnią się
między sobą? – burza

mózgów;

Wysłuchanie bajki
terapeutycznej

z zakresu tolerancji     
 i akceptacji drugiego

człowieka Kłapouszek;

Czytanie z podziałem na
role Bajki o brzydkim
kaczątku;- dyskusja;

Smok Josh-  wysłuchanie
opowiadania Diany Hsu
– rozmowa nt. tekstu;

Wykonanie gazetki oko-
licznościowej Jestem tole-

rancyjny;

Jesteśmy różni, ale tacy
sami - praca plastyczna

dowolną techniką;

Kolorowanie obrazków te-
matycznych związanych z

tematem;

Odznaka tolerancyjnego
człowieka – pokolorowa-

nie wg. wzoru;

Praca plastyczna Brzydkie
kaczątko;

Laurka dla najlepszego
kolegi – praca dowolna;

Plakat promujący toleran-

Ćwiczenie integrujące
Różnię się od Ciebie;
Krzyżówka z hasłem

Tolerancja;

Mapa skojarzeń
Tolerancja;

Gra dydaktyczna Jak
powstają stereotypy?;

Scenki dramowe Jestem
tolerancyjny;

Mini test Czy jestem
tolerancyjny?;

Wykreślanka Tolerancja;

 Dokończ zdanie: Jestem
człowiekiem i mam

prawo…;

14.11 Światowy Dzień
Bicia Rekordów –

bijemy rekordy świetlicy
w sportowych

konkurencjach – skoki
na skakance, odbicia

piłeczki ping-pongowej,
hula- hop, żonglowanie

piłki itp.;

Zabawa integracyjna
Przyjacielski krąg;

Zabawa ruchowa
Wzajemna pomoc;

Zabawa Piłka parzy;

Zabawa ruchowa Pokaż
emocje za pomocą ciała;

Zabawa ruchowa

Prezentacja
multimedialna Rekordy

Guinessa;

Projekcja filmów o
tematyce tolerancji

Urodziny Maćka, czyli
krótka historia o

tolerancji; Jesteśmy
różni, jesteśmy równi;

Taniec integracyjny
z elementami klanzy Czy

chudzi, czy grubi;

Zabawa w parach do
piosenki Podajmy sobie

ręce;

Wysłuchanie piosenki
Dziwni goście;

Taniec Podaj rękę



Wysłuchanie
opowiadania A.

Widzowskiej Piłka dla
wszystkich – dyskusja;

Czytanie bajki Franio i
zasmuceni. Bajka o

odmienności ze strony
www.lilfeather.pl -

rozmowa nt.
wysłuchanego tekstu;

18.11 Dzień Myszki Miki
historia powstania
najpopularniejszej

myszki świata;
Czytanie książek Klub
przyjaciół Myszki Miki;

cję;

Praca grupowa Dzieci
z całego świata; 

Portret Myszki Miki – do-
wolna technika;

Maska Myszki Miki – wy-
cinanie, klejenie elemen-

tów, kolorowanie;

Kolorowanki z Myszką
Miki;

Test Termometr
tolerancji;

Ćwiczenie w grupach
Wyeliminujcie wyrazy;

Zabawa słowna
Szwedzka historia;

Zabawa dydaktyczna
Wspólne cechy;

Układanie puzzli           z
wizerunkiem Myszki

Miki;

Zagadki o Myszce Miki i
jej przyjaciołach;

Robimy popcorn;

Zabawa orientacyjno –
porządkowa Zabawki;

Zabawa oddechowa
Myszki i ser;

Zabawa Śpiący kotek
i psotna myszka;

przyjacielu;

Zabawa ze śpiewem
Stary niedźwiedź mocno

śpi;

Oglądamy kreskówki
z Myszką Miki;

Zabawa taneczna Myszki
i kotek;

21.11 – 25.11
Prawa dziecka / Z życzliwością mi do twarzy

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno –
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające
i multimedialne

Kształtowanie
świadomości posiadania

własnych praw.

Kształtowanie u dzieci
umiejętności

współdziałania w
sytuacjach zabawowo-

20.11 Ogólnopolski
Dzień Praw Dziecka –
rozmowa kierowana;

Zapoznanie dzieci
z prawami dziecka

zapisanymi w
Konwencji o Prawach

Dziecka;

Kolorowanki Prawa dzieci;

Wykonanie grupowych pla-
katów Mamy prawo do….:

Drzewko praw
i obowiązków – praca pla-

styczna;

Rozsypanka wyrazowa
Prawa dziecka;

Gra w Memory Prawa
dziecka;

Karta pracy Mam prawo
do..;

Zabawa integracyjna
Mały człowiek;

Zabawa ruchowa
Wzajemna pomoc;

Zabawa integracyjna
Zróbcie tak jak ja;

Wysłuchanie Piosenki
o prawach dziecka;

Prezentacja
multimedialna Prawa

dziecka;



zadaniowych.

Uświadomienie dzieciom,
że w ich otoczeniu są

osoby,    do których mogą
zwrócić się o pomoc.

Kształtowanie
umiejętności wyrażania

życzliwości, dobroci i
koleżeństwa wobec

innych dzieci.

Kształtowanie ekspresji
twórczej i rozbudzanie

wyobraźni.

Rozwijanie
zainteresowania literaturą

dziecięcą.

Kształtowanie poczucia
konieczności szanowania

zabawek.

 
Jakie mamy prawa?-

burza mózgów;

Czytanie wiersza M.
Brykczyńskiego O
prawach dziecka,

omówienie tekstu;

Wysłuchanie wiersza
U. Kowalskiej Prawa

i obowiązki – rozmowa;

21.11 Dzień
życzliwości

i pozdrowień Kto to
jest człowiek życzliwy?-

dyskusja;

Przypomnienie zasad
dobrego zachowania.

Wspólne ułożenie
Kodeksu Życzliwego

Człowieka;

Wysłuchanie wiersza J.
Wybieralskiej Dzień

życzliwości;

Czytanie bajki Kraina
życzliwości.  Dyskusja
na temat wysłuchanej

bajki;

Savoir Vivre w świetlicy

Praca plastyczna Wesoła
buźka;

Rysunek dla przyjaciela -
kredki;

Obrazek z kredkowych
ostrużyn; 

Kolorowanka XXL Kubuś
Puchatek;

 
Pluszowy miś – wyklejanie

konturów misia
kolorowymi kółkami;

Ekspresja plastyczna
Kreatywne rysowanie; 

Ubieramy Misia –
wyklejanie szablonu;

Przygody mojego misia –
komiks;

Praca plastyczna Miś Tuliś;

Lepienie z plasteliny Misia
Uszatka, Misia Paddingtona

i Kubusia Puchatka;

Moja ulubiona zabawka –
dowolna technika;

Wierszowane zagadki
z magicznymi słowami
( proszę, przepraszam,

dziękuję);

Zabawa dydaktyczna
Zgadnij, której kredki

brakuje?;

 Zabawa matematyczna
Raz, dwa, trzy –

kredkowo liczysz Ty!;

Rozszyfruj hasło
( Kolorowe kredki);

Segregujemy kredki –
zabawa dydaktyczna;

Karta pracy Połącz
kredki, odczytaj wyrazy;

Rozwiązywanie
krzyżówki o misiach;

Quiz wiedzy
o bajkowych misiach;

Układanie puzzli z
wizerunkiem misia;

Misiowe karty pracy –
Znajdź parę, Pokoloruj

właściwą postać, Połącz

Zabawa przy piosence
Migu –migu;

Blisko, bliżej – zabawa
ruchowa w rzędach;

Zabawy z balonami
Tańce w parach, balon

w górze, balonowe
wędrówki; łapanie

balonów;

Zabawa rytmiczno –
ruchowa Omiń kałuże;

Zabawa Jesienna burza;

Tor przeszkód Uwaga
Kredki;

Zabawa ruchowa
Stopklatka;

Gimnastyka z misiem –
marsz w miejscu,

podskoki z misiem,
pajacyki, obroty;

Zabawa Ciepło -zimno –
szukamy misia;

Zabawa ruchowa Miś się
myje;

Zabawy w sali
rekreacyjnej ze

skakankami i piłkami;

Pląs do piosenki Dzieci
świata;

Prezentacja
multimedialna

Światowy dzień
życzliwości;

Nauka słów Piosenki
bardzo kulturalnej;

Nauka piosenki
Kolorowe kredki;

Film Youtube Jak
powstaje kredka;

Historia pluszowego
misia – pokaz

multimedialny;

Jak powstaje pluszowy
miś – film na Youtube;

Taniec do piosenki
Jadą, jadą misie;

Oglądanie bajek o
Kubusiu Puchatku;

Szalony pląs do
piosenki Gumi Miś;

Projekcja bajek Miś



– ułożenie zasad
dobrego zachowania

się;

Czytanie fragmentów
książki ABC dobrego

wychowania J.
Gumowskiej;

22.11 Dzień Kredki –
Co nam daje

rysowanie?- burza
mózgów;

Wysłuchanie Bajki
o żółtej kredce-

ilustracja do
wysłuchanego tekstu;

25.11 Dzień
Pluszowego Misia

Jakie znamy sławne
misie? Do czego jest

nam potrzebny miś? –
rozmowa;

Miś origami;

Misiowa maska- wycinanie
z szablonu, ozdabianie.

kropki, Znajdź drogę z
labiryntu, Pokoloruj

według kodu;

 

Zabawa muzyczno –
ruchowa metodą
M. Bogdanowicz

Zabawa z kredkami;

Uszatek, Miś Coralgol,
Miś Paddington;

Oglądanie bajki  Jak
kredki tęczę malowały;



Listopad / Grudzień
28.11– 02.12

Tradycje andrzejkowe 
Zadania i cele Rozwijanie mowy,

myślenia, techniki
czytania

Zajęcia plastyczno –
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające
i multimedialne

 Wdrażanie dzieci do
kulturalnej zabawy,

uczenie norm i zasad
zachowania się podczas

imprez towarzyskich,
stosowania form

grzecznościowych
podczas zapraszania do

tańca.

Integracja dzieci poprzez
wspólną zabawę.

Wdrażanie do wspólnej,
wesołej zabawy,

kształcenie właściwego
stosunku do wróżb.

Zapoznanie dzieci
z przysłowiami na miesiąc

grudzień.

Zapoznanie z zasadami
zdrowego, racjonalnego
odżywiania. Zrozumienie
konieczności spożywania

produktów z piramidy

Burza mózgów: Jakie
znamy zwyczaje

i obrzędy związane z
zabawami

andrzejkowym?;

Poznajemy znaczenie
naszych imion;

Wysłuchanie opowieści
nauczyciela o

zwyczajach i tradycjach
związanych z dniem

Św. Andrzeja;

 Poznanie znaczenia
słów: tradycja,

wierzenia ludowe,
przepowiednia;

Pogadanka na temat
zwyczajów i obrzędów

ludowych. 

Stworzenie
świetlicowej księgi

wróżb;

Grudniowe przysłowia
– prezentacja

Przygotowywanie plakatów
związanych

z tematyką andrzejkową
oraz dekoracji w sali

świetlicowej;

Wykonanie rekwizytów do
wróżb;

Praca plastyczna
Zaczarowany klucz 

Wykonywanie rysunków
dowolną techniką na

temat: Zabawa
andrzejkowa;

Świat nocą  -wydrapywanki
na czarnym kartonie;

Wróżbiarka z kotem –
praca pastelami;

Praca przestrzenna
Lampion z dyni;

Czarodziejski kot – praca

Andrzejkowe wróżby –
Moneta, Imię, Ulubiony

kwiat, kolor, liczba,
data urodzenia, kim
będę gdy dorosnę,

wróżba z kubeczkami
itp;

Rozsypanka wyrazowa –
układanie zdań

o tematyce
andrzejkowej;

 Rozwiązywanie
krzyżówek i rebusów – w

rozwiązaniu magiczne
słowa.

Magiczne karty pracy;

Układanki logiczne –
kostka Rubika, kształty,

papierowe puzzle;

Zagadki kulinarne;

Karty pracy

Zabawa ruchowa Złap
mój cień;

Konkursy andrzejkowe –
taniec na gazecie, taniec

z balonem;

Zabawy muzyczno –
ruchowe: Taniec z
balonem u nogi,

Latający kapelusz,
Taniec krzeseł;

Zabawa ruchowo-
muzyczna  Andrzeju,

Andrzeju;

Zabawa ruchowa Figury
woskowe;

Balony z wróżbą –
zabawa z tańcem;

Zabawa ruchowa
Stonoga;

Zabawa w kole

Andrzejkowy wieczór –
prezentacja

multimedialna;

Zabawa muzyczno-
ruchowa Tańczymy

Lambadę;

Zagadki muzyczne –
Jaki to instrument?

Nauka Shuffle Dance -
pokaz kroków;

Świetlicowy turniej
taneczny Playstation

Just Dance;

Projekcja bajki DVD
Clifford;

Doskonalenie pisania
na klawiaturze; 

Zabawa z tańcem
Piecznie ciasta;



zdrowia dla zachowania
dobrego zdrowia 

i prawidłowego rozwoju,

wybranych przysłów,
omówienie ich

znaczenia;

02.12 Dzień placków
zajęcia kulinarne

w świetlicy;

Piramida zdrowia – 
Co jeść codziennie,

a co od czasu do czasu-
pogadanka;

Jak pomagam
w kuchni? – swobodne

wypowiedzi dzieci;

farbami; 

Grudniowe przysłowia-
zilustrowanie wybranego

przysłowia;

Placki, placuszki – praca
flamastrami;

Ja w kuchni – pastele;

W kuchni; Pszczółka śpi w
ogrodzie;

Rzuty piłeczkami do
celu;

Zabawa ruchowa
Wyścig kelnerów;

Prezentacja
multimedialna  Co jeść
często, a co rzadko?;

05.12 – 09.12
Grudniowe tradycje - Mikołajki

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno –
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające
i multimedialne

Zapoznanie dzieci
z ideą wolontariatu,

uwrażliwienie na
potrzeby innych.

Zachęcanie do
niesienia pomocy

innym.

Przypomnienie tradycji
związanej z

mikołajkami.

5.12 Międzynarodowy
dzień wolontariusza –
przybliżenie dzieciom
czym jest wolontariat;

Jak mogę pomagać? –
burza mózgów;

Czytanie bajki
terapeutycznej  Zawsze

warto pomagać –
dyskusja;

Plakaty promujące
wolontariat / pomoc

innym;

Wymarzony prezent
mikołajkowy praca farbami;

Święty Mikołaj – portret
kredkami;

Portret Mikołaja –
wycinanie, wyklejanie

Rundka Mój nastrój jest
koloru…..;

Rozsypanka wyrazowa
Wolontariusz;

Mikołajkowy quiz;

Układanie papierowych
puzzli z wizerunkiem Mi-

kołaja;

Zagadki  Co Mikołaj ma

Zabawa ruchowa-
Taniec dla Świętego

Mikołaja;

Zabawa na wyciszenie
Podaj dzwonek jak

najciszej;

Zabawa bieżna Zaprzęgi
św. Mikołaja;

Zabawa z elementami

Sztuka pomagania –
animacja edukacyjna

( Youtube);

Prezentacja
multimedialna
Wolontariat;

Zabawa rytmiczna Idzie
Mikołaj po drabinie;

Zabawa taneczna przy
piosence Przyjedź do



Poszerzanie
wiadomości nt.

zwyczajów związanych
z postacią Św. Mikołaja

w Polsce i w innych
krajach;

Ukształtowanie
potrzeby estetyki

otoczenia, dbałości
o ład i porządek oraz

upiększanie i
ozdabianie akcentami

świątecznymi świetlicy;

Kształtowanie
umiejętnego słuchania
i wyciąganie informacji
zawartych w tekście.

Pobudzanie wyobraźni,
kreatywności dzieci.  

Wytworzenie
pozytywnych relacji
miedzy uczestnikami

zajęć, atmosfery
wzajemnej życzliwości

i szacunku.

Czytanie legendy o św.
Mikołaju. Zapoznanie z
legendą o św. Mikołaju;

Czytanie Bajki o św.
Mikołaju   - dyskusja ;

Zapoznanie dzieci z
wierszem H. Szal Święty

Mikołaj – omówienie
wyglądu Mikołaja;

Redagowanie listu do św.
Mikołaja;

Rozmowa na temat
emocji, jakie towarzyszą

obdarowywaniu się
mikołajkowymi

prezentami;

Wysłuchanie opowiadania
Pracowita noc Mikołaja-

kodowanie;

Czytanie bajki  Zagubiony
list do świętego Mikołaja

ilustracja do tekstu;

postaci z czerwonego
papieru, ozdabianie

wybranych elementów
watą;

Skarpeta na prezenty -
wycinanka;

Worek św. Mikołaja –
wypełnianie szablonu
worka pomysłami na
prezenty dla rodziny;

But na prezenty malowanie
farbami.

Praca plastyczna- orgiami
płaskie-  Wesoły Mikołaj.

Praca plastyczna Zimowe
rękawiczki;

w worku?

Rozsypanka obrazkowa
Święty Mikołaj;

Drama Jak to jest być
św. Mikołajem?;

Gra dydaktyczna
Opowiedz mi o..;

Kalambury związane
z Mikołajem;

Krzyżówka z hasłem
Święty Mikołaj;

Gra dydaktyczna Pań-
stwa –miasta

( mikołajkowa);

Karty pracy z Mikołajem
- labirynty, rebusy,

wykreślanki.

Zabawa Doklej nos
reniferowi;

celowania Wrzucanie
prezentów przez komin;

Mikołajkowy tor
przeszkód;

Zabawa ruchowe przy
muzyce – Idzie Mikołaj

po śniegu;

Zabawa ruchowa
Łyżwiarze;

Lepimy bałwana.

Zabawa na koncentrację
Łap piłkę i powiedz

słowo;

nas Mikołaju;

Taniec integracyjny do
piosenki Koziołeczek;

Projekcja filmu
świątecznego Ratujmy

Mikołaja;

Ćwiczenie słuchowe
Dzwonek Mikołaja;

Nauka słów piosenki
Pada śnieg;

Projekcja bajki
„Świąteczne życzenia”;

Zapoznanie z piosenką
Kochany panie

Mikołaju M.
Jeżowskiej;

Prezentacja
multimedialna Oto

Święty Mikołaj.

Smerfowe hity –
piosenki świąteczne;

Oglądanie bajki
Pomocnik św.

Mikołaja;



12.12 – 16.12
Zima tuż, tuż

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno –
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające
i multimedialne

Wzbogacenie wiedzy
na temat

charakterystycznych
cech nadchodzącej

zimy.

Umiejętność określania
nastroju związanego z

aktualną pogodą.

Rozbudzenie
odpowiedzialności za

zwierzęta podczas
zimy.

Rozwijanie wrażliwości
na potrzeby zwierząt.

Wdrażanie dzieci do
przestrzegania zasad
bezpieczeństwa zimą;

Doskonalenie
sprawności manualnej;

12.12 Dzień guzika
Guzik – luzik  – układamy

rymowanki;

Czytanie bajki „Zielony
prosiaczek z guzikiem w
nosku” – ilustracja do
wysłuchanego tekstu;

Zima tuż, tuż –  opis zimy,
rozmowa kierowana Skąd

się bierze śnieg?;

Lubię zimę, ponieważ… -
swobodne wypowiedzi;

Wysłuchanie wiersza W.
Kosteckiej Zabawa zimą-

omówienie treści;

Poszerzenie wiadomości
o śnieżnych zakątkach

naszego globu – praca z
globusem i mapą świata;

Wysłuchanie wiersza
Biała zima;

Burza mózgów

Naszyjnik z guzików – praca
manualna;

Praca plastyczna Guzikowe
drzewo;

Zajęcia krawieckie –
przyszywanie guzików do

różnych materiałów,
wykonanie krasnala ze

skarpety z oczami-
guzikami;

Okolicznościowa kartka
świąteczna  

z wykorzystaniem guzików;

Zima w naszym mieście –
praca farbami;

Wycinanie gwiazdek ze
złotego i srebrnego

papieru;

Ażurowe śnieżki –
dekoracja Sali;

Rysunek białą kredą na

Tor przeszkód dla guzika
– zabawa na wzór
zabawy w kapsle;

Guzikowe bingo,
guzikowe pchełki;

Zabawa dydaktyczna
Bezpieczne zabawy

zimowe;

Kto pierwszy, ten lepszy
– zagadki zimowe;

Zabawa Prawda – Fałsz
( Zima);

Sporty zimowe – zabawa
dydaktyczna;

Kalambury – zimowe
zabawy;

Atrybuty Pani Zimy-
zabawa obrazkowa;

Zadanie Dorysuj coś
zimowego;

Zabawa ruchowa z
gazetami  Łyżwiarze;

Zabawa ruchowa Pada
śnieg;

Zabawa ruchowa Na
lodowisku;

Zabawa Bitwa na
śnieżki;

Gra ruchowa Twister;

Ćwiczenie oddechowe
Płatki śniegu;

Zabawa ruchowa
Lodowe posągi;

Lodowe kry – zabawa
ruchowa z elementami

skoku i podskoku;

Zabawy na śniegu –
lepienie bałwanków,

bitwa na śnieżki; 

Zabawa naśladowcza

Zabawa integracyjna
z piosenką Hu, hu ha;

Wysłuchanie piosenki
Czapka na uszy

Youtube;

Zabawa taneczna do
piosenki  Zima, zima;

Swobodny ruch (Zima
Antonio Vivaldi); 

Nauka słów piosenki
Pędzą, pędzą sanie;

Ilustrowanie ruchem i
gestem treści piosenki

Zima zła;

Oglądanie bajki
o pingwinach Tupot

małych stóp;

Prezentacja
multimedialna Zima;

Kilka słów o herbacie –
prezentacja



Odpowiedni ubiór zimą;

Czytanie fragmentów
Królowej śniegu H. Ch.

‘Andersena;

Rozmowa nt. Jakie ptaki
zimują w Polsce?

Jak możemy pomóc
im przetrwać zimę?;

Czytanie wiersza J.
Tuwima Ptasie radio;

Kodeks postępowania w
czasie zimy;

15.12 Dzień herbaty
Rozmowa nt. sposobów

parzenia herbaty na
całym świecie;

czarnym papierze Zima;

Choineczka metodą
origami;

Praca plastyczna Bałwanek
w szklanej kuli;

Praca plastyczna 2D
Karmnik dla ptaków;

Ilustracja do baśni Królowa
Śniegu;

Ozdabianie filiżanki/  kubka
do herbaty markerami oraz

farbkami do porcelany;

Wykonanie kartek
okolicznościowych

z motywem czajniczka
i filiżanki;

„Zimowy kubek w
sweterku” – praca 2D;

Łańcuch radości –
pozytywne zdania;

W co się ubrać ? – karta
pracy;

Zabawa słowna
Gdy pada śnieg...,

Gdy pada śnieg lubię..-
kończenie zdania;

Gra integracyjna w kole
Zimowy głuchy telefon;

Praca w parach –
Układamy zimowe

krzyżówki;

Idziemy po/ śladach;

Zabawa taneczno-
ruchowa Bugi-bugi;

Zabawa orientacyjno –
porządkowa Wysoko,

nisko;

 Wymyśl swoją zabawę
– rundka;

multimedialna;

Wysłuchanie piosenki
Gorąca herbatka

u babci i dziadka –
nauka słów;

Oglądanie bajki
Królowa śniegu;

Słuchanie piosenki
Z kopyta kulig rwie

nauka słów, swobodny
taniec;

Piosenka do
wysłuchania

i obejrzenia Zimowe
ptaszki;

Film edukacyjny
Przygotowania

zwierząt do zimy;



19.12 – 22.12
Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno –
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające
i multimedialne

Wprowadzenie w
radosny nastrój

oczekiwania na Święta
Bożego Narodzenia.

Przypomnienie
i utrwalenie zwyczajów

oraz tradycji
związanych ze

Świętami Bożego
Narodzenia;

Integracja dzieci
poprzez stwarzanie

warunków do
wspólnych przeżyć.

Rozwijanie twórczej
inwencji plastycznej

podczas wykonywania
dekoracji i ozdób

świątecznych.

Wieczór wigilijny –
rozmowy z dziećmi

o tradycjach
i zwyczajach wigilijnych

w ich domach;

Wysłuchanie wiersza
T. Kubiaka Wieczór

wigilijny; 

 Pogadanka – Skąd wziął
się zwyczaj śpiewania

kolęd;

Wysłuchanie utworu
J. Dymkowskiej Legenda

o choince – dyskusja

Tradycje
Bożonarodzeniowe –

dawniej i dziś- rozmowa
kierowana;

Wysłuchanie treści
wiersza  Przed choinką;

Łańcuch skojarzeń
„Z czym kojarzą mi się

Święta Bożego
Narodzenia?”

Słuchanie opowiadania

Praca plastyczna Ażurowe
gwiazdki;

Choinka z prezentami–
pastele

Magiczne kółeczka
i kwadraty – postać
Mikołaja origami;

Kartka świąteczna – praca
plastyczna;

Wykonywanie ozdób
choinkowych z kolorowego

papieru, bibuły itp..

Wycinanie elementów
i klejenie Szopki
Noworocznej;

Dzwonki na choinkę
wycinanie i ozdabianie;

Witraże na okno- praca
manualna;

Ozdabianie papierowego
talerza świątecznego;

Wspólne rozwiązanie
krzyżówki świątecznej z

hasłem Boże
Narodzenie;

Świąteczne drzewko-
zabawa dydaktyczno-

ruchowa;

Praca z tekstem
Wigilijny stół;

Quiz
bożonarodzeniowy;

Świąteczna matematyka
– karty pracy;

Dwa Anioły
wyszukiwanie różnic;

Prawda czy fałsz
( święta); 

Zagadki obrazkowe
Świąteczne skojarzenia;

Karta pracy Choinkowe
łamigłówki;

Zabawa ilustracyjno –
ruchowa Uśmiechnij się;

Zabawa ruchowa
Zaprzęgi reniferów;

Zabawa ruchowa ze
śpiewem do piosenki

Mikołaj jedzie
samochodem;

Zabawa ruchowa
Świąteczne kryształy;

Zabawa relaksacyjna
Pada śnieżek;

Zabawa bieżna Bieg po
worek;

Zabawa ruchowo –
naśladownicza

Świąteczne porządki;

Zabawa skoczna  

Z gałązki na gałązkę;

Opowieść ruchowa

Śpiew i ruch Tup tup po
śniegu;

Nauka kolędy Wśród
nocnej ciszy;

Oglądanie filmu
Opowieść wigilijna;

Śpiewanie kolędy
Skrzypi wóz;

Oglądanie bajki Pada
Shrek;

Quiz w formie
prezentacji

multimedialnej na
temat polskich

zwyczajów Świąt
Bożego Narodzenia;

Projekcja bajki Ekspres
polarny;

Taniec śnieżynek
improwizacja ruchowa;

Wspólne śpiewanie



Agnieszki Galicy     Komu
potrzebne jest Boże

Narodzenie?-  rozmowa
nt. treści;

Czytanie baśni
Dziewczynka z zapałkami-

rozmowa na temat
przesłania baśni;

Słuchanie wierszy
D. Kossakowskiej Mikołaj,

Świąteczna gwiazdka;

Zabawa słowna Lubię
święta, bo…;

Zabawa plastyczna  Co
powstanie z białego koła?;

Szalikowe wzory
stemplowanie korkiem;

Wymarzony prezent
pastele;

Wykonanie świątecznych
lampionów ze słoiczków po

jogurtach;

Świetlicowe warsztaty
Fabryka piernika –

wspólne dekorowanie
upieczonych pierników

przy świątecznym
akompaniamencie kolęd

i pastorałek; 

Wyprawa po choinkę do
lasu;

kolędy  W
betlejemskiej stajence; 

Nauka układu
choreograficznego do

piosenki Last
Christmas;

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2022 – 01.01.2023



Styczeń 2023
02.01 – 06.01

No to hop w Nowy Rok!
Zadania i cele Rozwijanie mowy,

myślenia, techniki
czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające
i multimedialne

Usystematyzowanie
wiedzy dotyczącej pór

roku oraz
charakterystycznych
cech poszczególnych

miesięcy.

Przypomnienie
wiadomości na temat

sposobów witania
Nowego Roku w Polsce

i na świecie.

Zapoznanie z
tradycyjnymi
przysłowiami

dotyczącymi Nowego
Roku. 

Rozwijanie
umiejętności

planowania swojej
przyszłości.

Noworoczne
postanowienia/ Jaki był

poprzedni rok? –
rozmowa w kole;

Co to jest kalendarz, co
zawiera? – rozmowa

kierowana;

Czytanie baśni
J.Ch. Andersena O 12

miesiącach - ilustracja do
wysłuchanego tekstu;

Czytanie wiersza
N. Łasochy Zmartwienie

Starego Roku -
dyskusja;Czytanie wiersza
J. Kirsta Dwunastu braci-

rozmowa nt.
wysłuchanego tekstu;

Zapoznanie z
przysłowiami

noworocznymi  - ilustracja
do wybranego

przysłowia;Wysłuchanie
wiersza L. J. Kerna Bajka o

Grupowe wykonanie
kalendarza na nowy 2023

rok – praca plastyczna;

Fajerwerki nad moim
domem – praca

flamastrami+brokat;

Kartka z kalendarza praca
plastyczna; 

Symbol miesiąca  -
rysowanie elementów

symbolizujących 12
miesięcy;

Żegnamy Stary, witamy
Nowy Rok –praca na

papierowym
talerzyku;Zimowy krajobraz

– praca z użyciem
materiałów,

waty;Kolorowanka
Dwanaście miesięcy;

Noworoczne postanowienie
– praca dowolną techniką;

Rozwiązywanie
plątaninek z hasłem

Nowy Rok;Jaką wróżbę
przyniesie mi Nowy Rok

– zabawa;

Krzyżówka z hasłem
Witaj Nowy Roku;

Zabawa werbalna
Przeciwieństwa;

Kodowanie – Pokoloruj
wg.kodu - Nowy Rok;

Zabawa w zegar / Bądź
godziną… (dzieci są

wskazówkami);

Memory  Pory roku;

Zabawa dydaktyczna Dni
tygodnia;

Kalambury pt., Jaka to
bajka?

Zabawa: Zgadnij, jaki to
miesiąc?

Zabawa ruchowo-
naśladownicza na
podstawie wiersza

Gimnastyka dni
tygodnia;

Zabawa ruchowa
Pingwiny;

Zabawa integracyjna
Niewidzialna nić;

Pękamy ze śmiechu –
zabawy ruchowe z

balonami;

Zabawa rozwijająca
koordynacje wzrokowo-
słuchową Wiosna, lato,

jesień, zima;

Zabawa noworoczna
Zastyganie;

Zabawa ruchowa z

Wysłuchanie piosenki
Piosenka na nowy rok; 

Piosenka o zegarze
oglądanie teledysku na
Youtube, nauka słów;

Przybył nowy roczek –
radosny pląs;

Puzzle online;

Zabawa taneczna ze
śpiewem Czy znasz
magiczną liczbę 7?;

Prezentacja
multimedialna 12

miesięcy;

Tańce – wygibańce przy
Smerfnych Hitach;



starym i nowym roku;

Jak się ubierać zimą?  –
pogadanka;

Mrozem malowane –
kreatywna praca plastyczna

dzieci.

Rozsypanka - dobieranie
nazw miesięcy do pór

roku;

Zabawy ortograficzne o
tematyce zimowej 

muzyką Znikające
krzesła;

09.01- 13.01
Lubimy się bawić

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające
i multimedialne

Wdrażanie do
kulturalnej zabawy z

innymi dziećmi.

Zachęcanie do
pożytecznego i
kreatywnego

spędzania czasu
wolnego.

Kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za

naszą i cudza własność.

Integracja grupy
poprzez wspólną

Co zrobić, aby nasze
zabawki czuły się dobrze

w domu,
w świetlicy? - rozmowa

kierowana;

Moja ulubiona zabawa
to….swobodne

odpowiedzi dzieci;

Czytanie opowiadania
Zaniedbane zabawki

Piotrusia- rozmowa nt.
wysłuchanego tekstu;

Mądra zabawa, czyli
jaka?  burza mózgów;

Moja ulubiona zabawka -
praca kredkami;

Praca plastyczna Co
najbardziej lubię robić

w wolnym czasie?;

Pomyśl i narysuj -
przyklejanie skrawków

papieru na kartkę
i rysowanie kompozycji

według własnego pomysłu i
fantazji;

Kleksowe obrazki – kleksy
z farby roztarte na kartce,
nadawanie tytułu pracom.

Gra dydaktyczna Kufer
z zabawkami;

Gry i zabawy stolikowe-
warcaby, chińczyk,

bierki, karty;

Zabawa tematyczna
Pomidor;

Zabawa w wyliczanki
Ene , due…Onse,
madonse, Pałka

zapałka….

Zagadki Jaka to

Zabawa orientacyjno –
porządkowa Zabawki

małe i duże;

Zabawa ruchowo –
twórcza Bądź zabawką;

Zabawa ruchowa Gąski,
gąski do domu;

Zabawa integracyjna w
kole: Skopiuj ruch;

 Zabawa Rakieta;

Zabawa ruchowa z
elementami podskoku

Zabawa taneczna do
piosenki Pary zabawek;

Zabawa ruchowo –
wokalna Stary

niedźwiedź mocno śpi;

Taniec zabawek –
taneczna ekspresja
ruchowa;Animacja

komputerowa
Bezpieczne i

niebezpieczne zabawy;

Prezentacja
multimedialna Zabawki

kiedyś i dziś;



zabawę.

 Rozwijanie
umiejętności

inicjowania zabaw.

Rozwijanie wyobraźni
oraz pomysłowości.

Wdrażanie do
szanowania zabawek;

Wysłuchanie
opowiadania Zepsute

zabawki A. Galicy-
dyskusja;

  Pogadanka na temat
poszanowania zabawek
i ich roli w życiu dzieci;

Rozmowa kierowana -
Czy wiecie co to jest

wyobraźnia? W jakich
sytuacjach najczęściej

używacie wyobraźni? Po
co używamy
wyobraźni?;

Redagujemy Kodeks
Udanej Zabawy;

Burza mózgów Mój
sposób na nudę;

Głośne czytanie
opowiadania „Ważne
słowa”  rozmowa nt.

treści;

Wykonujemy pacynkę –
zabawkę z łyżki kuchennej,

włóczki, guzików;

Kolorowy bączek z płyty CD;

Bajkowe postacie wykonane
z rolek po papierze;

Szalone potworki z wytłoczek
po jajkach;

Zadanie rysunkowe  Rzuć
kostką i rysuj- zabawki;

zabawka?;

Kalambury Jaką jestem
zabawką?;

Zabawa słowna Dokończ
zdania;

Rozsypanka wyrazowa
Bezpieczna zabawa;

Karty pracy związane z
tematem - Połącz

kropki, Rysuj po linii,
Policz, ile jest?;

Krótkie zagadki logiczne;

Zadanie Zbuduj
najwyższą wieżę z

klocków;

Gra w domino,
układanie najdłuższych

konstrukcji z kostek
domina;

Gra logiczna Coś w
pobliżu na literę..;

Przez skakankę;

Zabawa Małpie skoki;

Zabawa integracyjna Kot
i mysz;

Zabawa ruchowa
Magiczny bęben;

Zabawa Miotła;

Zabawa ruchowa Baba
Jaga patrzy;

Gry i zabawy
zręcznościowe Rzucanie

do celu, rzucanie i
łapanie piłek;

Nasza baza   wykonanie
bazy

z dostępnych w świetlicy
przedmiotów;

Świetlicowe kręgle –
rozgrywki na punkty;

Oglądanie bajek Toy
Story, Toy Story 2, Toy

Story 3;

Gry interaktywne
Playstation 3  Start the

Party;

Wysłuchanie
i obejrzenie teledysku

Smutne zabawki
(Youtube);



16.01 – 27.01

FERIE ZIMOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

STYCZEŃ/LUTY
30.01 – 03.02 

Zdrowie to nasz największy skarb
Zadania i cele Rozwijanie mowy,

myślenia, techniki
czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające i

multimedialne

Kształtowanie
prawidłowych

nawyków higienicznych
i zachowań

prozdrowotnych.

Propagowanie
aktywnego trybu życia
i uprawiania sportów

przez cały rok.

Kształtowanie
umiejętności

rozpoznawania
czynników chroniących

i czynników ryzyka
wpływających na

zdrowie.

Wdrożenie zasad
świadomości i

Wysłuchanie wiersza
J. Brzechwy Katar
rozmowa nt. zasad

przestrzegania higieny;

Tworzymy rymowanki
Przepis na wieczne życie;

Wysłuchanie wiersza
S. Karaszewskiego  Dla
każdego coś zdrowego

dyskusja;

Pogadanka na temat roli
warzyw i owoców w
naszym jadłospisie;

Czytanie wiersza A.
Majewskiego
Gimnastyka;

Przysłowia związane ze
zdrowiem; 

Piramida zdrowia – praca
wyklejana;

Praca plastyczna Jak dbam
o swoje zdrowie?

Zdrowie na talerzu - praca
plastyczna;

Kolorowanie obrazków
związanych ze zdrowym

trybem życia;

5 złotych zasad zdrowia –
praca dowolną techniką;

Wykonanie pracy plastycznej
na temat zdrowej żywności

Moje ulubione owoce
i warzywa;

Praca przestrzenna Owoce i
warzywa z bibuły; 

Rozwiązywanie
zagadek związanych ze

zdrowiem i higieną;

Rozsypanka wyrazowa
Witaminki;

 Zdrowe Memory;

Quiz wiedzy Zasady
zdrowego stylu życia;

Dopasuj obrazek do
tekstu – karta pracy;

Hasła promujące
zdrowie – praca w

grupach;

Krzyżówka o zdrowiu  -

Zabawa ze śpiewem Mam
chusteczkę haftowaną;

Gimnastyka poranna –
ćwiczenia rozciągające
i wzmacniające mięśnie

pleców  i brzucha;

Zabawa ruchowa Klej na
podłodze;

Zabawa orientacyjno –
porządkowa Sufit, nos,

podłoga;
 

Zabawa bieżna Bieg z
omijaniem przeszkód;

Ruch to zdrowie – biegi

Prezentacja
multimedialna Chcę

być zdrowy;

Słuchanie piosenki
Witaminki

i Śnieżnobiały uśmiech;

Gimnastyka na wesoło
- ruch ze śpiewem;

Oglądanie bajki na
Youtube Chorobo, idź
sobie!/ Dobre nawyki;

 
Opowieść rytmiczna

Rycerski turniej;

Gra internetowa Łap
owoce; 



odpowiedzialności za
własne zdrowie  Piramida zdrowia –

pogadanka;

Spotkanie z pielęgniarką
szkolną – rozmowa nt.

naszego zdrowia;

Wysłuchanie wiersza
I. Salach Zdrowie –

ilustracja do
wysłuchanego tekstu; 

 

Zimowy sweterek – praca
flamastrami;

Kosz witamin – wyklejanie;

Plakat  W zdrowym ciele
zdrowy duch;

Praca plastyczna Kubuś
Puchatek z talerzyka;

Kubuś i przyjaciele praca
wspólna;

Drzewo genealogiczne mojej
rodziny – praca plastyczna;

skojarzenia;

Owocowe puzzle;

Zabawa zręcznościowa
Ubiór na cebulkę;

Zabawa w koło
fortuny;

Quiz wiedzy o
Stumilowym Lesie;

Układanie puzzli z
Kubusiem Puchatkiem;

Wyliczanka Kubusia
Puchatka;

Praca z osią czasu Ja
i moja rodzina;

na czas;

Nauka gry w ping- ponga;

Zabawy ruchowe z
maskotkami Kubusia

Puchatka;

Zabawa muzyczno-
ruchowa Tygryskowe

brykanie

Zabawa ruchowa Dopasuj
ogon Kłapouchowi;

Zabawa  Zwijanie włóczki;
 

Babcia piecze tort  zabawa
ruchowo- słuchowo-

wzrokowa;

Zabawa ruchowa - Ile
kroków do domu?;

Oglądanie filmu
edukacyjnego Wywiad

z kropelką, Dbam o
zdrowie;

Wspólna zabawa
ruchowa przy piosence
„Głowa, ramiona … ;

Inscenizacja ruchowa
Sałatka owocowa;

 Nauka piosenki Kubuś
to miś;

Bajka Jak Kłapouchy
zgubił ogon;

06.02 – 10.02
Czas karnawału

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno –
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające
i multimedialne

Kształtowanie
umiejętności wspólnej

zabawy.

Wysłuchanie wiersza
Z. Dmitroca W

karnawale;

Pogadanka na temat

Maski karnawałowe  -
wycinanie z szablonów,

ozdabianie piórami,

Zagadki ukryte w
balonach;

Karta pracy Pokoloruj

Zabawa ruchowa Ludzie
do ludzi;

Zabawa ruchowa Balon

Swobodny pląs przy
piosence La Cucaracha;

Prezentacja



Doskonalenie
sprawności

manualnych.

Wdrażanie do
kulturalnego

zachowania się na
balu, zabawie.

Kultywowanie tradycji
i zwyczajów

karnawałowych.

Utrwalenie nazw pór
roku i miesięcy.

zwyczajów
karnawałowych w Polsce

i na świecie;

Wysłuchanie wiersza G.
Koby Karnawał;

Czytanie wiersza  B.
Formy Karnawałowa

zabawa;

Czytanie z podziałem na
role bajki Kopciuszek;

Wysłuchanie baśni
J. Porazińskiej

O dwunastu miesiącach
ze zbioru Baśni Polskich

– rozmowa;

Mój wymarzony bal
karnawałowy-

swobodne wypowiedzi
dzieci.

kolorowym papierem,
brokatem;

Papierowe spirale;

Maska karnawałowa z
papierowego talerzyka;

Girlanda z bibuły;

Praca plastyczna farbami
Bal karnawałowy;

Projekt sukni balowej;

Zabawki idą na bal  pastele;

Karnawałowe kotyliony-
z papieru i bibuły;

Maska wenecka- flamastry;

balony wg.kodu;

Zabawa integrująca Czyj
to głos?;

Karta pracy Dopasuj
maski, Połącz maski

według sylaby;

Karnawałowe zadania –
Rysuj po śladzie, Połącz
dwie połówki, Dopasuj
kolejność baloników;

Balonowy zawrót głowy-
karty pracy;

Historyjka obrazkowa
Balonik;

Pantomima Kim jestem
na balu?;

w górze;

Zabawa integracyjna
Tunel;

Zabawa w kole Magiczny
napój;

Zabawy na śniegu  -
Orzełki, Śnieżny tor
przeszkód, Berek z

ogonkami;

Zabawa orientacyjno –
porządkowa Śnieżynki

i wiatr;

Zabawa muzyczno –
ruchowa Pomniki;

multimedialna
Karnawał na świecie;

Taniec do piosenki
Niech żyje bal;

Nauka układu
choreograficznego do
piosenki Chihuahua;

Tańce w parach z
balonami;

Hawajskie limbo-
zabawa taneczna;

Muzyczny pociąg
dookoła świata- tańce

różnych krajów;

Taniec integracyjny
Zuzann

13.02 – 17.02
Odkrywcy internetu

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno –
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające
i multimedialne

Uświadomienie
dzieciom  zagrożeń

płynących z
nieumiejętnego

Do czego służy nam
internet? - burza

mózgów;

Zasady bezpieczeństwa w
internecie – plakat;

Wirus komputerowy –

Zabawa dramowa Sonda
uliczna;

Historyjki z życia wzięte

Zabawa w berka
rymowanego;

Nietypowa gimnastyka

Oglądanie filmu
edukacyjnego Plik

i Folder:



korzystania z
Internetu.

Zaznajomienie
ze sposobami reago-

wania  w przypadku cy-
berprzemocy.

Uświadomienie
uczniom siły

oddziaływania
Internetu na młodego

człowieka.

Kształtowanie
umiejętności
rozróżniania
pozytywnego

i negatywnego
myślenia, nastawienia

do życia.

Rozmowa kierowana   z
dziećmi na tematy: „Ile i

jak korzystać z
komputera, internetu?,

Zagrożenia wynikające z
używania internetu;

Gdyby nie było
internetu…dokończ

zdanie;

Złote zasady
pozytywnego

nastawienia – przepis na
sukces – rozmowa

kierowana;

Czytanie opowiadania B.
Ferrero Filip z tęczą w

kieszeni -  dyskusja;

Słuchanie wiersza A.
Wojtyła Radość życia;

dowolna interpretacja
tematu;

Laptop z tektury- praca
manualna;

Plakaty motywacyjne  Myśl
pozytywnie;

Karty pracy Bezpieczny
internet;

Kiedy jestem wesoły –
praca dowolną techniką;

Projektujemy własne
emotikony;

Wytnij miłe słowo
i przekaż dalej – tworzymy

własną wersję;

– Internet – praca
z tekstem;

Zabawa dramowa Gdzie
ja jestem?;

Krzyżówka z hasłem
Bezpieczny internet;

Quiz wiedzy Co wiem
o bezpiecznym

korzystaniu
z komputera?;

Karty pracy Pozytywne
myśli;

Załóż różowe okulary –
zabawa dydaktyczna;

Zabawa Jaki mam
nastrój?;

Zabawa integracyjna Coś
miłego;

M. Ledwoń-  opowieść
słowno -ruchowa;

Zabawa poprawiająca
nastrój Rozśmieszaj mnie;

Zabawa ruchowa Wesoły
pingwin;

Zabawa ruchowa Pajęcza
sieć;

Zabawa ruchowa
Lustrzane odbicie;

Zabawa ruchowa
Radosna sałatka;

Gra w dwa ognie w sali
gimnastycznej;

Sieciaki.pl – Poznajemy
bezpieczny internet;

Wizyta w pracowni
informatycznej, lekcja

multimedialna;

Prezentacja
multimedialna

Bezpieczny internet;

Bajka edukacyjna
Internet –

komputeromania;

Twórcza wizualizacja
W krainie radości;

Kolorowy taniec –
improwizacja ruchowa;

20.02 – 24.02
Bezpieczna zima – bezpieczny wypoczynek

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające
i multimedialne

Uświadomienie
konieczności
zachowania

bezpieczeństwa
podczas zabaw

zimowych oraz           w
czasie uprawiania

Wysłuchanie wiersza
T. Śliwiaka Ś

Śnieg, śnieg -rozmowa nt.
cech zimy oraz sposobów

spędzania czasu zimą;

Praca farbami  Górski
krajobraz;

Bezpieczna zabawa
na śniegu – plakat;

Łyżwiarz – wycinanie

Historyjki obrazkowe
Niebezpieczeństwa

zimowe;

Łamigłówki związane
z tematem;

Zabawa ruchowa Śnieżki
z gazet;

Zabawa matematyczno-
ruchowa Slalom;

Zabawa ruchowa Kule

Prezentacja
multimedialna

Bezpieczne zabawy
zimą;

Pląs przy piosence
Ulepimy dziś bałwana;



sportów zimowych.

Kształtowanie
umiejętności unikania

zagrożeń  i
dokonywania

właściwego wyboru
zachowań

bezpiecznych.

Kształtowanie nawy-
ków poczucia odpo-

wiedzialności za zdro-
wie    

 i bezpieczeństwo wła-
sne i innych.

Co to znaczy bezpiecznie
się bawić? – rozmowa

kierowana;

Zimą lubię….swobodne
wypowiedzi dzieci;

Wysłuchanie
opowiadania  Z zimnem

nie ma żartów – rozmowa
nt. treści;

Kilka słów o BHP zimą –
mini wykład połączony z

pokazywaniem ilustracji;  

Czytanie opowiadania
Pechowa ślizgawka
rozmowa nt. treści;

10 zasad bezpieczeństwa
w górach – wspólne

opracowanie;

Przypomnienie numerów
alarmowych –

112,997,998,999 

Wysłuchanie
opowiadania D.

Kossakowskiej Dzielny
Karol – rozmowa nt.

treści;

sylwetki i dopasowywanie
elementów ubioru;

Bałwanek z rolki po papierze
toaletowym;

Pokoloruj wg. Kolorów
Niedźwiedź polarny,

Pingwin, Foka;
Biała zima – praca z

wykorzystaniem wacików i
pałeczek kosmetycznych;

Nocne miasto zimą – praca
na czarnym tle z użyciem

waty;

Zimowe drzewko  malowane
folią bąbelkową;

Okno – praca z
wykorzystaniem firany
i patyczków po lodach;

112 – numer alarmowy-
plakat;

Karta pracy  Na sankach,
na łyżwach, na spacerze;

 
Zadania matematyczne
Policz kule śniegowe,

Gdzie jest więcej
śnieżek?;

Czytanki – uzupełnianki
Bezpieczne ferie;

 
Scenki dramowe  Podczas

ferii;

Matematyczny wiersz
Dziesięć bałwanków;

Połącz zwierzęta z
cyframi – zwierzęta

arktyczne;

Memory Bałwanki;

Karta pracy Zimowy
sprzęt;

Praca z tekstem Zimowe
zabawy;

Zabawa badawcza Chory
bałwanek;

Zimowe korale zabawa
dydaktyczna;

śniegowe;

Zabawa drużynowa Jazda
na sankach;

Zabawa integracyjna
Śnieżna zamieć;

Zabawa ruchowa z
elementem skoku Skacz

przez lodowe kry;

Zabawa ruchowa  Na
lodowisku;

Zabawa muzyczno –
ruchowa  Zimowy spacer;

Opowieść ruchowa Jak
powstają płatki śniegu?

Ćwiczenie oddechowe
Roztapiamy się;

Opowieść relaksacyjna
Płatki śniegu;

Oglądanie bajki DVD
Daleko na północy;

Zabawa taneczna
z piosenką Zima

w rytmie rock and rolla;

Zimowa Poleczka 
Youtube;

Projekcja bajki Kraina
lodu;

Wspólne śpiewanie
i taniec Mam tę moc;

Oglądanie bajki Marsz
pingwinów;

Bajka edukacyjna
Numery alarmowe;

Bezpieczne ferie testy
wiedzy wordwall.net

Film edukacyjny
Edu kredka  - Bezpieczne

zabawy;



Luty/ Marzec
27.02 – 03.03

Baśnie, bajki i legendy
Zadania i cele Rozwijanie mowy,

myślenia, techniki
czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające
i multimedialne

Zapoznanie uczniów
z twórczością Hansa

Christiana Andersena
oraz jego najbardziej

popularnymi baśniami.

Rozbudzanie
zamiłowania do

obcowania z książką. 

Promowanie
czytelnictwa jako

sposobu na czas wolny.

Rozwijanie wyobraźni
dziecięcej oraz

inspirowanie do
wyrażania treści w
formie wypowiedzi

i ekspresji ruchowej.

Jakie są Wasze ulubione
bajki rozmowa

z dziećmi;

Wizyta w bibliotece
miejskiej – Spotkanie

z baśnią
Zajęcia czytelnicze;

H.Ch. Andresen – życie
i twórczość, 

Czytanie baśni Słowik;

Wysłuchanie wiersza M.
Brody W świecie baśni;

Dobre i złe postacie w
baśniach – rozmowa

kierowana;

Fantazja – a co to

Zaprojektowanie baśniowej
zakładki do książki;

Złota rybka praca
z brokatem;

Ilustracja pastelami do
baśni Słowik;

Zamek królewny  praca
przestrzenna;

Syrenka z rolek po
papierze, bibuły, sznurka;

Jaskółka, która ocaliła
Calineczkę  - origami;

Zatrute jabłko Śnieżki
z pasków papieru;

Kalambury – Zgadnij
jaka to bajka;

Jaka to baśń? –
rozwiązywanie zagadek

rymowanych;

Ćwiczenie klasyfikacyjne
Komu zginął ten

przedmiot?;
Zabawa pantomimiczna
Ucieczka Jasia i Małgosi;

Próba inscenizacji
wylosowanych scen 

z baśni – praca
zespołowa;

Zabawa dydaktyczna
Rekwizyty;

Zabawa ruchowa Kraina
baśni

Zabawy integracyjne
Ogon smoka, Kostka, Po

mojej prawej ręce,

Nauka gry w tenisa- nauka
odbijania piłeczki i

prawidłowej postawy;

Zabawa integracyjna   w
kole: Pokaż swój ruch;

Zabawa ruchowa
Zapraszam wszystkich….;

Zabawa muzyczno –
ruchowa Postacie z bajki;

Zabawa ruchowa

Prezentacja
multimedialna

W świecie baśni
Andersena;

Słuchowisko muzyczne
Królowa zima – baśń

o Bolku i Lolku;

Test słuchowy –
rozpoznawanie tytułów
baśni po wysłuchanym

fragmencie;

Zapoznanie z piosenką
Bajeczki;

Zabawa rytmiczna
Wspólny rytm;

 Słuchanie piosenki



Kształcenie
umiejętności

odróżniania dobra od
zła;

Tworzenie warunków
do rozwoju

i aktywności dzieci. 

takiego? - swobodne
wypowiedzi dzieci

i prezentacja definicji
słowa;

Czytanie książki dla
dzieci Carlo Collodi-

Pinokio;

2.03 Światowy Dzień
Tenisa – ciekawostki
o tenisie, zasady gry,

najsławniejsi tenisiści;

Konkurs plastyczny
Ilustracja z wybranej baśni;

Czerwony kapturek –
wycinanka;Projektowanie
okładki wybranej baśni –

technika 
dowolna.

Praca plastyczna Na korcie;

 Układanie puzzli z
ilustracjami bajek;

Losowanie kopert
z rozsypanką wyrazową

Tytuły baśni;

Karta pracy Czy znasz te
baśnie?;

Uzupełnianie
niedokończonych zdań:
Chciałbym być…,Marzę
o…, Co by było gdyby…

Bazyliszek goni;

Zabawa taneczna My
jesteśmy krasnoludki;

Bajkowy labirynt zabawa;

Zabawy z rakietką
i piłeczką, odbijanie,

podbijanie;

Abrakadabra -  taniec
czarodziei;

Baśń muzyczna
O królu Bocianie;

Prezentacja
multimedialna 

Od bajki do bajki;

Prezentacja Tenis
ziemny i tenis stołowy.

Sławni tenisiści;

06.03 – 10.03
Sport to zdrowie

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające
i multimedialne

Zachęcanie do
aktywności fizycznej,  

Podnoszenie poziomu
ogólnej sprawności

ruchowej
wychowanków

świetlicy,
kształtowanie

szybkości, skoczności,
zwinności, zręczności 

i gibkości.

Rozmowa na temat
znaczenia zdrowia

i czynników
warunkujących

prawidłowy rozwój;

Mój ulubiony sport –
wypowiedzi dzieci;

Czytanie wiersza A.
Świętochowskiego

Sport ;

Na rowerze wyklejanka;

Wykonanie plakatów
propagujących aktywny

tryb życia;

Koła olimpijskie praca
farbami;

Na siłowni praca
plastyczna;

Praca z obrazkami Dzieci
w ruchu;

Karta pracy Pokoloruj
wg. wzoru;

Zagadki  Na placu
zabaw;

Prawda czy fałsz
O sporcie;

Pisanie rymowanek
o sporcie, dyscyplinach

Zabawa ruchowa Zrób
tyle, ile wskazuje kostka;

Zabawa naśladowniczo -
ruchowa Jestem

sportowcem;

Aerobik na wesoło –
spotkanie z trenerem

fitness;

Muzyczna gimnastyka ;

Prezentacja
multimedialna Sport

i dyscypliny sportowe;

Zasady fair play – film
edukacyjny;

Wysłuchanie Mądrej
piosenki o sporcie;

Oglądanie bajki DVD



Wyrabianie aktywnej
postawy podczas zajęć.

Budzenie szacunku do
wszystkich kobiet.

Poznanie zawodów
wykonywanych przez

kobiety.

Zachęcanie do
okazywania szacunku
wszystkim kobietom z
najbliższego otoczenia.

Budzenie szacunku do
mężczyzn,

podkreślanie ich
znaczenia  w naszym

życiu.

O fitnessie słów kilka –
wizyta trenera fitness,

pogadanka połączona  z
pokazem;

Wysłuchanie wiersza
I. Fabiszewskiej

Gimnastyka;

Po co nam gimnastyka –
burza mózgów;

6.03. Dzień
Olimpijczyka- znani
i lubiani  sportowcy-

rozmowa;

Nie boję się udzielać
pierwszej pomocy –

przypomnienie sposobu
udzielania pomocy;

8.03 Dzień kobiet
Wysłuchanie wiersza

Dzień kobiet;
Kobiety w naszym życiu

– mama, babcia, siostra-
rozmowa kierowana;

 Głośna lektura i analiza
wiersza H. Łochockiej
Tyle kobiet dookoła;

10. Dzień mężczyzn 

W zdrowym ciele zdrowy
duch – plastyczna

interpretacja powiedzenia;

Wykonanie gazetki Mój
sportowy idol;

Wymyślanie i
wyrysowywanie haseł
reklamowych Sport to

zdrowie, itp.;

Wykonanie laurki z okazji
Dnia Kobiet – bukiet

kwiatów;

Bukiet z bibuły praca
przestrzenna;

Kwiatek Origami;

Słoneczna kartka dla
mamy, babci, Pani;

Prezent dla mamy, babci,
siostry – Pudełko na

biżuterię z opakowania po
herbacie

;

Laurki dla chłopców
-samochodzik;

sportowych;
Karta pracy Piłkarz;Karty

pracy Dama
i dżentelmen;

Rozwiązywanie
krzyżówki z hasłem

Dzień kobiet;

Gra dydaktyczna
Kwiatuszek;

Głuchy telefon –
powiedz coś miłego;

Próba wiedzy – Znajdź
błąd w tytule;

Karta pracy Znajdź
przedmioty ukryte na

obrazku;

Ćwicz razem ze mną –
wymyślanie ćwiczeń dla

grupy; 

Nauka i doskonalenie gry
w koszykówkę;

Zabawa ruchowo
-naśladownicza Co robi

mama, babcia?;

Zabawy z piłką na boisku
– Rzucanka, Dwa ognie,

doskonalenie odbić;

Świetlicowy tor przeszkód
w sali rekreacyjnej;

Zabawa bieżna Szybko na
zwolnione miejsce;

Zabawa Berek czarodziej;

Zabawa orientacyjno –
porządkowa Kto pierwszy

do chorągiewki;

Gra ruchowa Strażnik
Teksasu;

Zabawa ruchowa Muszki;

Zabawy dla chłopaków -
Wyścigi, Walka rycerzy,

Minecraft;

Kosmiczny mecz;

Kreskówka Kapitan
Jastrząb;

Nauka piosenki Jest
dzień kobiet
( Youtube);

Roześmiane Panie-
wysłuchanie piosenki,

nauka słów;

Ćwiczymy układ
choreograficzny do

piosenki  Asercje Las
Ketchup;

Słuchanie piosenki Ten
mały chłopiec;

Nauka słów Chłopiec z
gitarą;



Mężczyźni, chłopcy w
naszym życiu – tata,

dziadek, brat- rozmowa
kierowana;

Słuchanie opowiadania
O dzielnym rycerzu

Piegusie;

Portret mojego kolegi
praca kredkami;

Prezent dla taty Breloczek
do kluczy;

Gra w piłkę nożną;

13.03 – 17.03
Jestem człowiekiem kulturalnym

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające i

multimedialne;

Przypomnienie
podstawowych zasad

Savoir-vivre
w różnych sytuacjach.

Propagowanie zasad
kulturalnego
zachowania

w sytuacjach dnia
codziennego.

Wdrażanie dzieci do
zachowania ładu

i porządku.

A,B,C dobrego
wychowania –

pogadanka;

Wysłuchanie wiersza
J. Brzechwy Kwoka

dyskusja;

Jesteśmy kulturalnymi
uczniami – ustalamy
zasady zachowania w

szkole- praca grupowa;

Słucham i rozumiem
innych – pogadanka na

temat zachowania

Kulturalni w szkole
i w domu – praca dowolną

techniką;

Przy stole praca pastelami;

Drzewko dobrych słów  wy-
cinanie i ozdabianie drze-

wa, wypisanie miłych słów;

Słoneczko dobrych manier
praca manualna;

Zgodny świat

Zagadki Dobre
wychowanie;

Zabawa dydaktyczna
Rozmowy telefoniczne;

Teleturniej świetlicowy
Jak się zachować?;

Dobre i złe zachowania
- praca z tekstem;

Rozsypanka wyrazowa –
Układamy w pary ma-

Przeciąganie liny –
zabawa drużynowa;

Zabawy z piłką
i skakanką na wesoło:

Podaj dalej, Tor
przeszkód, Szczurek, Piłka

krzesłowa;

Zapamiętaj swoją parę –
gra na spostrzegawczość;

Zabawa rozładowująca
energię Hurra!;

Zabawa ruchowa Jastrząb,

Nauka piosenki
Grzeczne słówka;

Prezentacja multime-
dialna Savoir Vivre na

co dzień;

Zabawa przy piosence
Piękne zwyczaje;

Bon ton czyli savoir vi-
vre dla dzieci- audiobo-
ok                              G.

Kasdepke;

Film edukacyjny Zagro-



Podkreślenie znaczenia
kultury i zasad w
zachowaniu oraz

zachęcanie do
używania zwrotów
grzecznościowych.

Kształtowanie
i utrwalanie popraw-
nych nawyków higie-
niczny i kulturalnych.

wobec innych;

Słuchanie wiersza
S. Karaszewskiego

Magiczne słowa trzy;

Wysłuchanie wiersza
Dobre zwyczaje-

rozmowa nt. treści;

16.03 Dzień pandy
Ciekawostki o misiach

panda;

Ochrona zagrożonych
gatunków – rozmowa

kierowana;

papieroplastyka;

Miś Panda  - praca kredą na
czarnym tle;

Maska Pandy – praca
z szablonem;

Eko - Panda  wykonanie
misia z ekologicznych

materiałów;

giczne słowa;

Zabawa naśladownicza
Polecenia;

Zabawa z elementami
dramy  Jak się czujesz?;

Karty pracy Wypełnij pu-
ste miejsca;

Krzyżówka Dobre ma-
niery;

Scenki dramowe Grzecz-
ność;

Karty pracy Znajdź Pan-
dę, Połącz kropki;

kura  i pisklęta;

Zabawa Nie upuść piórka;

Zabawa integracyjna
Zwierzątka, szukajcie się!;

Zabawa ruchowa Podłoga
to lawa;

żone gatunki – Miś
Panda;

Oglądanie bajki Kung
Fu Panda;

Słuchanie, oglądanie   i
nauka słów Piosenki
bardzo kulturalnej;

Dobre maniery na
parkiecie – zasady

podczas tańca – pokaz
praktyczny;

Piosenka biwakowa
Panda obeszła górę;

20.03 – 24.03
Pierwsze podmuchy wiosny

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające
i multimedialne

Kształtowanie
wrażliwości na piękno

przyrody;

Co zmienia się w
przyrodzie na wiosnę? –

rozmowa kierowana;

Prezentacja
staropolskich zwyczajów
żegnania zimy i witania

Praca plastyczna – Pierwsze
wiosenne kwiaty;

Portret Pani Wiosny –
farby;

Rozwiązywanie krzyżów-
ki z hasłem Witaj Wio-

sno;

Odgrywanie scenek dra-
mowych Spotkanie

dwóch panien – Wiosny

Zabawa ruchowa Bocian
i żaby;

Zabawa w Wiosenny
Pokaz Mody;

Kwiaty budzą się do
życia– swobodny ruch

przy muzyce Vivaldiego
Cztery pory roku,

Wiosna;



Zapoznanie z
gatunkami wiosennych

kwiatów;

Poszerzenie wiedzy
uczniów na temat

zwiastunów wiosny;

Rozwijanie
spostrzegawczości

poprzez obserwację
otaczającej przyrody;

Kształtowanie postawy
opiekuńczej wobec
przyrody i budzenie

odpowiedzialności za
jej stan.

wiosny (R. Piątkowska
Marzanna);

Głośne czytanie wiersza
J. Brzechwy Przyjście

wiosny;

Prawidłowe
rozpoznawanie

i nazywanie pierwszych
kwiatów wiosennych,

oglądanie atlasów
przyrodniczych;

Wyjaśnienie przysłowia
W marcu jak w garncu;

Czytanie wiersza Wio-
senne porządki        W.

Badalskiej;

Wysłuchanie bajki
W poszukiwaniu wiosny;

21. 03 Światowy dzień
lasu - Co nam daje las?
burza mózgów, rozmo-

wa kierowana - 

22.03 Światowy dzień
wody – Jaką rolę w na-

szym życiu odgywa
woda? – burza pomy-
słów. Sposoby oszczę-

Wiosna w ogródku  praca
pastelami;

Kwiaty metodą origami –
Róże, Tulipany;

Kolorowanki wiosenne;

Zadanie plastyczne metodą
mokre w mokrym– Tęcza; 

Drzewo  z rolki po papierze
kuchennym;

Ażurowe motyle praca
przestrzenna;

Woda źródłem życia –
plakat grupowy;

Ziemia – niebieska planeta
praca plastyczna farbami;

Praca plastyczna
w dwóch zespołach –

pierwszy zespół Ziemia
szczęśliwa, wesoła – drugi

zespół Ziemia smutna;

Woda to życie – praca
plastyczna;

i Zimy;

Wiosenne kalambury;

Gra dydaktyczna Kolory
wiosny; 

Karta pracy Jak
oszczędzać wodę na co

dzień;

Zagadki wiosenne;

Gra planszowa Jestem
eko;

Zagadki związane z
wodą;

Zabawa dydaktyczna
Wesołe i smutne

drzewko;

Zabawa matematyczna
Dary lasu;

Quiz o wodzie;

Krzyżówka Co już wiem
o wodzie?;

Doświadczenia z wodą
Co pływa, co tonie?;

Zabawa ruchowa
z piosenką Kolorowe

motylki;

Zabawa integracyjna
Rośnie las;

Opowieść ruchowa
Idziemy do lasu;

Zabawa ruchowa do
piosenki  Pada deszczyk;

Dźwięki wody – zabawa
naśladowcza;

Zabawa ruchowa Bieg
wody;

Zabawa ruchowo-
muzyczna Roboty;

Zabawa ruchowa
Krasnoludki robią

porządki;

Zabawa Szybko – wolno;

Prezentacja
multimedialna

Symptomy wiosny;

Słuchanie i nauka słów
piosenki Wiosna

Skaldowie;

Maszeruje Wiosna
słuchanie i oglądanie
teledysku (Youtube)

Bajka edukacyjna
Wiosna ( zadania dla

dzieci);

Dźwięki lasu, śpiew
ptaków – słuchowisko;

Internetowy quiz
Co wiesz o bocianie?;

Jak możemy
oszczędzać wodę?

prezentacja
multimedialna;



dzania wody – pogadan-
ka;

Gra planszowa
Oszczędzanie;

27.03- 31.03
W świetlicowym kręgu

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające
i multimedialne

Kształtowane
umiejętności
racjonalnego

i kreatywnego
zagospodarowania

czasu.

Wdrażanie do
kulturalne zabawy
z innymi dziećmi.

Integracja grupy
poprzez wspólne

przeżycia.

Inspirowanie do
szukania własnych

pomysłów gier i zabaw.

Rozbudzanie postawy
twórczej.

27.03 Dzień teatru

Czytanie wiersza M.
Głogowskiego Takie

miejsce,          Pogadanka
na temat zachowania się

w teatrze, ubioru do
teatru. 

Dlaczego ludzie chodzą
do teatru – swobodne

wypowiedzi dzieci;.

Czytanie wiersza M.
Terlikowskiej Plotka;

Swobodne wypowiedzi
dzieci nt. szkodliwości

plotki;

Czytanie baśni Nowe
szaty cesarza;

W Teatrze praca
plastyczna;

Tworzenie ilustracji Moje
hobby- wzajemne

odgadywanie
zainteresowań uczniów;

 
Wykonanie papierowych
pacynek   i rekwizytów; 

Praca plastyczna Domek
dla lalek;

Wykonanie latawców
z listewek i bibuły;

Zadanie plastyczne Napraw
zabawkę;

Kostka do gry
-wykonanie formy

Zabawa w teatr
-przygotowanie sceny,

rekwizytów
Odgrywanie scenek;

 

Łamigłówki Mądrej
Sówki – karty pracy z
rebusami, zadaniami

do rozwiązania;

Kim jestem? Kalambury;

Zabawa dydaktyczna
Magiczny labirynt;

Jakie zwierzęta ukryły
się w słowach ? –

wspólne łamanie głowy;

Kubeczkowy wąż gra
dydaktyczna;

Zabawy ruchowe
wprowadzające w świat

kodowania. Lasery

Kto złapie motyla zabawa
ruchowa;

Zabawa integrująca
Dłonie do dłoni;

Zabawa bieżna Gąski do
domu;

Zabawa rozładowująca
napięcie Balonowa

bitwa;

Zabawa ruchowa
Przeprawa przez rzekę;

Zabawa integracyjna
Pomniki;

Gry sportowe na boisku
szkolnym (zbijak, dwa

Prezentacja
multimedialna

W teatrze;

Tworzenie prostej
animacji w programie

Scratch;

Taniec zabawek –
zabawa taneczna z

elementami
naśladownictwa;

Oglądanie spektaklu
teatralnego dla dzieci;

Bal u lal tańce przy
skocznej muzyce;

Pląs Ługi Bugi;

Zabawa muzyczno –
ruchowa przy piosence



przestrzennej wg podanej
instrukcji; Budowanie murz

klocków
konstrukcyjnych;

Test W czym jestem
Mistrzem?;

ognie, badminton);

Zabawa ruchowa: Wiele
nas łączy;

Złota rybka;

Zabawa ze śpiewem
Krasnoludki;

Kwiecień
03.04 – 05.04

Przygotowania do Wielkanocy
Zadania i cele Rozwijanie mowy,

myślenia, techniki
czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające
i multimedialne

Wprowadzenie
nastroju oczekiwania

na zbliżające się Święta
Wielkanocne.

Kultywowanie tradycji
polskich poprzez
przedstawianie
dawniejszych

zwyczajów oraz
tradycyjnych

sposobów zdobienia
pisanek;

Utrwalanie wiedzy na
temat tradycji

wielkanocnych.

Uświadomienie
uczniom znaczenia tra-

 Symbolika koszyczka
wielkanocnego-

rozmowa kierowana nt.
produktów (baranek,

jajko, chleb, sól, mięso
itd.) i ich symboliki ;

Święta w moim domu -
swobodne wypowiedzi

dzieci;

Czytanie wiersza Koloro-
we bazie                         J.
Ficowskiego – rozmowa

nt. treści;

Wysyłamy kartki świą-
teczne do najbliższych –
doskonalenie adresowa-

 Wykonanie ozdób
wielkanocnych: kurczaczki,
zajączki, pisanki, koszyczki
wielkanocne przy użyciu
różnorodnego materiału;

Kreatywna pisanka praca
przestrzenna;

Wielkanocny zajączek -
wydrapywanka;

Koszyczek ze święconką –
praca kredkami;

Wykonanie składanej karty
świątecznej;

Zabawa dydaktyczna
Znajdź parę;Świąteczne

Memory;

Wielkanocne puzzle;

Wesołe łamigłówki za-
gadki, układanki wyrazo-
we, zdania                 z lu-

kami;

Wielkanocne Bingo;

Dokończ zdania
o wielkanocnych trady-

cjach karta pracy;

Zabawa dydaktyczna

Zabawa ruchowa z
elementem orientacji

Wielkanocne kurczaczki;

Jajko  zabawa
zręcznościowa;

Głodne kurczę- rzuty do
celu;

Zabawa Wiosenne
porządki;

Zabawa integracyjna
Posągi;

Gry sportowe na boisku
szkolnym (zbijak, dwa

Prezentacja
Wielkanocne symbole;

Film edukacyjny
Zwyczaje wielkanocne;

Zabawa przy muzyce
Taniec kurcząt w sko-

rupkach;

Świąteczny pląs zającz-
ków;

Zumba – uczymy się
kroków;

Zabawa muzyczna Na
zielonej łące;



dycji świątecznych dla
umocnienia więzi ro-

dzinnych.

nia kopert, zapoznanie z
nazwą: adresat, nadaw-

ca;

Słuchanie wiersza Wła-
dysława Broniewskiego

Śmigus – rozmowa;

Omówienie sposobów
dekorowania świątecz-

nych pisanek;

Ćwiczenia w głośnym
czytaniu- Ptasie radio J.

Tuwima;

Motyle odbijanki;

Zabawa plastyczna Nasze
domowe zwyczaje świą-

teczne;

Kreatywne warsztaty Gip-
sowe pisanki;

Zajączkowy łańcuch
wielkanocny – praca

grupowa;

Palemka wielkanocna
z materiałów

ekologicznych;

Kroimy wyrazy;

Wyturlaj jajko gra dy-
daktyczna;

Pisankowe Sudoku;

Rysuj po śladzie – tema-
tyka wielkanocna;

Zakodowany obrazek –
Kurczaczek wielkanocny;

ognie, badminton);

Zabawa ruchowa: Wiele
nas łączy;

Zabawa ruchowa 

Karmienie ptaków;

Zabawa ruchowa
z rymowanką Jajeczko, ja-

jeczko;

Zabawa terenowa
W poszukiwaniu wielka-

nocnego jajka;

Berek zajączków;

Oglądanie bajki Zdążyć
przed Wielkanocą

(Youtube);

Taniec z jajkami
w parach – konkurs;

Projekcja bajki Kubuś
Puchatek i Wielkanoc;

06  .04 – 11.04.2023

Wiosenna przerwa świąteczna



11.04- 14.04
Kwiecień – plecień poprzeplata, trochę zimy, trochę lata

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające
i multimedialne

Rozwijanie
spostrzegawczości

i wrażliwości na piękno
przyrody.

Nauka obserwacji
i określania zmian

w przyrodzie
związanych z wiosną.

Poznawanie i
umiejętność nazwania

różnych zjawisk
atmosferycznych.

Przybliżenie
popularnych przysłów,

zachęcanie do
rozwijania pamięci

i wyobraźni.

Kształtowanie
umiejętności

dopasowania ubioru
do aktualnej pogody.

Kwietniowe przysłowia
-Co oznaczają? –

rozmowa kierowana;

Wysłuchanie
opowiadania

Kwiecień -plecień
E. Stadtmüller, rozmowa

inspirowana jego
treścią;

Czytanie wiersza Cuda
i dziwy J. Tuwima,

rozmowa;

Czytanie wiersza
M. Konopnickiej

Jabłonka  rozmowa nt.
treści;

Słuchanie wiersza Pory
roku M. Bogdanowicz-

dyskusja nt. zmian
zachodzących w

przyrodzie;

Kwietniowe żarty –
układamy wierszowane

fraszki;

Co to jest ubiór na

Na łące- praca grupowa
metodą origami;

Kwietniowy obrazek
zabawa plastyczna;

Praca plastyczna – wykle-
janka

Jabłuszko
z robaczkiem;

Kwietniowy sad      praca
dowolną techniką;

Tulipany, lilie, stokrotki –
wykonanie kwiatów

techniką orgiami
i quilling ( zwijania);

Czasem słońce, czasem
deszcz  praca plastyczna;

Ubranie na cebulkę –
projektowanie, 

wycinanie elementów
garderoby wiosennej; 

Ułożenie hasła z
rozsypanki  Kwiecień

Plecień;

Uzupełnienie tekstu
o kwitnącym sadzie;

Układanie przysłów
z rozsypanek
wyrazowych;

Pomyśl, odgadnij –
zagadki wiosenne;

13.04 Dzień Scrabble –
świetlicowe rozgrywki w

Scrabble, Krzyżówkę

Zabawa dydaktyczna
Wyścigi chorągiewek;

Dobieramy w pary-
Owoce w sadzie;

Zabawa dydaktyczna
Układamy kalendarze;

Sadzimy kwiatki
w doniczkach zajęcia

Zabawa skoczna Skoki
po chmurkach;

Kwietniowa pogoda –
zabawa rozwijająca
ekspresję ruchową;

Zabawa gimnastyczna
Słońce świeci, deszcz

pada;

Zabawa ruchowa
Kamyk;

Zabawa orientacyjno
-porządkowa W sadzie;

Zabawa orientacyjno –
porządkowa Owoce do

koszyka;

Zabawa ruchowa z
elementami równowagi

Między drzewami;

Siała baba mak- gra w
parach;

Quiz przyrodniczy
online  Wiosenne

kwiaty;

Słuchanie piosenki
Kwiecień plecień;

Zagadki dźwiękowe –
deszcz, burza, grad;

Zabawa muzyczna
Kolory;

Oglądanie filmu
edukacyjnego Pogoda,

zjawiska i pory roku;

Zabawa rytmiczna –
Kwiaty rosną, słońce

świeci;

Oglądanie bajki
Dumbo;

Słuchanie piosenek z
płyty Roześmiana
wiosna Pana Pero;



cebulkę? – rozmowa z
dziećmi;

Czytanie opowiadania
M. Kownackiej

O czterech synach
Mamy Pogody,

rozmowa nt. treści; 

ogrodnicze;

Narzędzia ogrodnika –
zabawa matematyczno-

ruchowa;

Kolory pór roku –
zabawa orientacyjno-

porządkowa;

17.04 – 21.04
Ziemia – nasz wspólny dom

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno –
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające i

multimedialne

Kształtowanie
świadomości
ekologicznej.

Uświadomienie
dzieciom znaczenia

dbania o środowisko
naturalne.

Wzmacnianie potrzeby
segregowania śmieci.

Wyrabianie nawyku
oszczędzania wody i
energii elektrycznej.

Co rozumiemy pod poję-
ciem ekologia? Burza

mózgów;

Jak ważne jest dbanie o
środowisko?- rozmowa

kierowana;

Omówienie zasad zacho-
wywania się na terenach

chronionych;

22.04 Dzień Ziemi -roz-
mowa kierowana dot.
Ochrony środowiska.

Sprzątanie terenu zielo-

Ziemia – nasz wspólny dom
– praca plastyczna z

wykorzystaniem
materiałów;

Nasza Ziemia – plakat;

Śmieciowe stwory –
kreatywna praca ;

Warsztaty Las w słoiku;

Drzewko ekologiczne
z naturalnych surowców; 

Graficzne hasła

Karta pracy Akcja
Segregacja –

dopasowywanie
odpadku do

odpowiedniego
pojemnika;

Gra dydaktyczna
Ekologiczny labirynt;

Wiosenne porządki –
karta pracy;

Zagadki ekologiczne;

Krzyżówki z hasłem
Dbam o ziemię, Jestem

Gry i zabawy ruchowe
na świeżym powietrzu;

Ekologiczne zawody- Kto
szybciej posegreguje, Co
zrobić z tym odpadem?;

Zabawa ruchowa do
piosenki  Uważaj na

drzewko;

Zabawa integracyjna
Wiosenna burza;

Zabawa ruchowa Ryby
w sieci;

Oglądanie filmu eduka-
cyjnego Ekologiczny

dom;

Nauka piosenki Świat
w naszych rękach;

Prezentacja multime-
dialna Ekokultura;

Ekologia w piosence
Natura M. Grechuta;

Film edukacyjny Straż-
nicy ziemi;



nego wokół szkoły;

Poznajemy i utrwalamy
znaczenie pojęć: recy-

kling, ekologia, segrega-
cja śmieci;

Czytanie wiersza Moja
planeta;

Słuchanie opowiadania
Gdzie skryło się słonko

rozmowa nt. treści;

ekologiczne;

Szczęśliwa Ziemia – praca
z talerzyka papierowego;

Lepienie z plasteliny
modelu ziemi;

Matka Ziemia – praca
przestrzenna;

Wydzieranka  Dbamy
o naszą planetę;

ekologiem;

Praca w grupach –
Pomysły na ratowanie

planety;

Uzupełnij ilustrację
Nasza ziemia / Nasza

eko-planeta;

Zabawa dramowa
Chmura i deszcz;

Piłka parzy gra towarzy-
ska;

Zabawy ruchowe Ruch
na orbicie, Planety,

Czarna dziura,
Astronauta;

Zabawa naśladownicza
Dyrygent;

       Taniec ZygZak         
( Youtube);

Relaksacja Podróż w
przestrzeń kosmiczną;

Kraina dźwięków-
rozpoznawanie

dźwięków;

KWIECIEŃ/MAJ

24.04 – 05.05
Jestem Polakiem , Jestem Europejczykiem

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające
i multimedialne

Wdrażanie do
racjonalnego

i zdrowego odżywania
się.

Kształtowanie właści-
wych  nawyków żywie-

niowych. 

24.04 Europejski Dzień
Śniadania – dlaczego
śniadanie jest ważne-
rozmowa kierowana;

Wysłuchanie wiersza
S. Karaszewskiego

Dla zdrowej żywności;

Zdrowa kanapka  praca
przestrzenna;

Zaprojektowanie stroju
tanecznego;

Kim będę gdy dorosnę –
rysunek kredką;

Jak żyć zdrowo –
prawda i fałsz;

Zabawa dydaktyczna
Jaki to taniec?;

Rozwiązanie krzyżówki

Zabawa ruchowa
Tańczące warzywa;

Wyścig po zdrowie– weso-
łe zawody w świetlicy;

Zabawa integracyjna Sa-
łatka owocowa;

Witaminowa piosenka
swobodny pląs;

Słuchanie piosenki
Witaminki, 

Prezentacja
multimedialna



Kształtowanie poczucia
rytmu i umiejętności

interpretacji muzyki ru-
chem.

Zapoznanie z różnymi
zawodami, budzenie
szacunku wobec ludzi

różnych profesji.

Kształtowanie pożąda-
nej postawy szacunku

dla wszystkich ludzi
bez względu na wyko-

nywany zawód.

Nabywanie poczucia
przynależności

narodowej
i rozpoznawanie

charakterystycznych
cech wybranych
regionów Polski.

Rozbudzanie uczuć
patriotycznych.

Utrwalenie wiadomo-
ści o Unii Europejskiej,

rozwijanie pamięci
i wyobraźni dzieci.

29.05 Międzynarodowy
dzień tańca Co nam daje
taniec? burza mózgów,

Jakie znamy rodzaje
tańca? -  rozmowa

kierowana;

1 maja Święto pracy –
rozmowa kierowana;

Rozmowa z dziećmi na
temat: Kim chciałbym
zostać w przyszłości;

Zawód moich rodziców -
pogadanka na temat

zawodów
wykonywanych przez

rodziców dzieci i innych
ludzi

z otoczenia;

Czytanie i omówienie
wiersza W domu

ojczystym
K. Parnowskiej;

Rocznica Uchwalenia
Konstytucji 3-go Maja –

rozmowa kierowana;

Kolorowanie obrazków
tematycznych Zawody;

Praca rodziców i innych
członków rodziny – plakat;

Praca plastyczna- dzieci
rysują przedmioty związane
z wymarzonym zawodem;

Wydzieranka Polska;

 Polskie monety – odbijanie
monet przez papier;

Wykonanie płaskorzeźby
godła Polski;

Praca plastyczna Flaga
Polski;

Wypełnianie konturów
mapy Polski bibułą;

Kotylion – wykonywany z
papieru – praca plastyczna;

Gołąb – symbol pokoju,
odrysowanie od szablonu,

wycięcie i łączenie
elementów ptaka;

Majowe święta – praca
w grupach;

Zabawa
pantomimiczna Jaki to

zawód?;

Krzyżówka Znam
zawody;

Ułożenie puzzli –
symboli narodowych i

mapy Polski;

Wykreślanka Święto
pracy;

Układanie puzzli
z Polską;

 Zabawa dydaktyczna
Dokończ zdanie;

Wyszukiwanie różnic –
karty pracy;

Rycerskie potyczki –
rozwiązywanie zdań

tekstowych;

Rozwiązywanie
prostych działań

matematycznych;

Rekwizyt do zawodu –

Zabawa tematyczna
W warzywniaku;

Zabawa ruchowa z
elementami

naśladownictwa
Nagrywamy film;

Zabawa ruchowa
Muzykalny berek;

Zabawa ruchowa Dyry-
gent i orkiestra;

Zabawa ruchowo –
naśladowcza Pracujemy

razem;

Zabawa integracyjna Po-
każ w jakim jesteś humo-

rze?;

Zabawa Komórki do wy-
najęcia;

Zabawa ruchowo –
orientacyjna Dzieci

w lesie; 

Zabawa ruchowa ze
śpiewem  Jedzie pociąg z

daleka;

Zabawa w parach

Tanecznym krokiem po
krajach na świecie;

Zabawa taneczna do
piosenki Czekolada;

Taniec na gazecie –
konkurencja taneczna;

Nauka kroku
podstawowego

krakowiaka;

Taniec z kołami hula-
hop do muzyki 

W. A. Mozarta Marsz
turecki;

Gra interaktywna
Playstation  Just Dance;

Kapelusz pełen nutek –
swobodny taniec;

Zabawa taneczna
Muzyczne show;

Prezentacja multime-
dialna Narodowe świę-

ta majowe;

Prezentacja



Przypomnienie legendy
o godle Polski;

Zapoznanie z wierszem
Cz. Janczarskiego Co to

jest Polska?;

Utrwalanie wiersza Kto
Ty jesteś?;

5.05 Dzień Europy - Za-
poznanie uczniów

z podstawowymi infor-
macjami związanymi z

Unią Europejską;

Burza mózgów Co to jest
integracja?

Swobodne wypowiedzi
dzieci Co mógłbyś

powiedzieć o Polsce
mieszkańcom innych

państw?;

Kolorowanka Kraje Unii
Europejskiej;

Praca plastyczna Wieża
Eiffla;

Praca plastyczna Zabytek
wybranego państwa UE;

Maskotka UE Syriusz –
kolorowanka;

praca w grupach;

Gra dydaktyczna
Poznajemy różne

zawody;

Zagadki o krajach Unii
Europejskiej;

Zabawa dydaktyczna
Szukamy na mapie;

Quiz wiedzy o Europie;

Praca w grupach
Przedstawiamy
państwu kraj;

Europa na topie –
układanie rymowanek

o Europie;

Wycieczka po Europie –
dopasowywanie flag

do państw
europejskich.

Wybieram królestwo;

 Zabawa ruchowa Leśna
opera;

Zabawy i gry z mocowa-
niem Ryby w sieci, Chwyć
za przegub, kostkę, ramię,
Kałuża, W cztery strony;

multimedialna Jaki to
zawód?;

Muzyczny spacer-
zabawa ruchowa przy

muzyce;

 Zabawa ruchowa przy
muzyce Ojciec

Wirgiliusz;

Zaśpiewanie hymnu
Mazurka

Dąbrowskiego -
zwrócenie uwagi

na postawę
i zachowanie podczas

śpiewania hymnu
narodowego;

Słuchanie utworu
humorystycznego

T-Raperów znad Wisły
Poczet królów polskich;

Zabawa ruchowa przy
piosence Kukułka –

ilustrowanie ruchem
rytmu;

Wysłuchanie Hymnu
Unii Europejskiej;



08.05 – 12.05
Talerzyk pełen zdrowia / Wiem, jak segregować śmieci

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające
i multimedialne

Wdrażanie do dbania o
zdrowie swoje i

innych, przestrzegania
zasad zdrowego

żywienia.

Kształtowanie u dzieci
właściwych zachowań

prozdrowotnych.

Uświadamianie
związku pomiędzy

zdrowym odżywianiem
a funkcjonowaniem

organizmu.

Ukształtowanie
nawyku codziennego
spożywania warzyw

i owoców.

Zwiększenie
świadomości i wiedzy

dzieci na temat
konieczności ochrony

środowiska
naturalnego.

Wysłuchanie wiersza
K. Gruszczyński

Witaminy rozmowa nt.
treści;

Znaczenie spożywania
warzyw i owoców dla

naszego zdrowia -
rozmowa kierowana;

 Witaminy i sole
mineralne w owocach

i warzywach – co to
takiego?- pogadanka;

Stworzenie przez dzieci
menu pod hasłem Wiem

co jem;

11.05 Dzień bez śmiece-
nia- rozmowa kierowana
nt. segregacji odpadów

oraz ekologicznego stylu
życia;

Wysłuchanie Opowieści
sympatycznego lasu –
Nie dajmy zasypać się

Plakat Talerz zdrowej
żywności;

Uzupełnianie
i kolorowanie Piramidy

Żywieniowej;

Praca przestrzenna –
Owoce z bibuły;

Nie! Dla fast foodów – wy-
konanie grupowych plaka-

tów z hasłem;

Przestrzenna praca pla-
styczna Owocowy stragan
z użyciem opakowania po

jajkach;

Zasady segregacji śmieci-
plakat;

Wycinanki – makieta Se-
gregowanie odpadów;

Zabawa dydaktyczna
Kosz z warzywami;

Zabawa matematyczna
Na straganie;

Zabawa dydaktyczna
Uzupełnij zdania;

Zgaduj – zgadula
odgadywanie ukrytych

nazw;

Zabawy w
zapamiętywanie

ćwiczymy
spostrzegawczość;

Krzyżówka –
skojarzenia z hasłem

Zdrowie;

Rozwiązywanie
zagadek słownych

o warzywach
i owocach;

 Zadanie dydaktyczne
Co sprzyja zdrowiu?;

Zabawa ruchowa
Budowanie obrazu;

Zabawa integrująca
Kropelka deszczu ;

Zabawa ruchowa: Berek –
lisek;

Zabawa ruchowa Kolorowe
owoce;

Zabawa rytmiczno -
ruchowa przy piosence
Jarzynowa piosenka;

Zabawa ruchowa Prosto do
celu;

Zabawa naśladownicza Leci
samolot;

Zabawa ruchowa
Gimnastyka – fajna

sprawa;

Ćwiczenia kształtujące pra-

Inscenizacja piosenki
Sałatka jarzynowa;

Taniec ze śpiewem
Poranek;

Nauka zabawy
ruchowo- muzycznej

Gimnastyka na
wesoło;

Prezentacja
multimedialna Jak

segregować śmieci;

Odpady – segregacja
śmieci, recykling,
dzień ziemi – film

edukacyjny dla dzieci;

Zabawy ze śpiewem:
Nie chcę cię znać ,

Podajmy sobie łapki;

Śpiewanie piosenki
Najlepiej razem,

połączone z ruchem
przy muzyce;



Poznanie i utrwalenie
zasad segregowania

śmieci.
śmieciami  rozmowa kie-

rowana ;
Trash Art- sztuka

ze śmieci;

Kolorowanka Tak wiele
nie trzeba  - Dzieci segregu-

ją odpady;

Konkurs na
rymowankę
o zdrowym
odżywianiu;

widłową postawę ciała;

Tor przeszkód
z elementami

gimnastycznymi
i równowagi;

Praca z Power Point,
wykonanie rysunku;

Oglądanie bajki na
Youtube Eko patrol;

15.05 –19.05
Wyprawa w kosmos

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno –
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające i

multimedialne

 Rozwijanie zaintereso-
wań tematyką kosmo-
su, poznanie pojęć z

nim związanych. 

Rozwijanie wyobraźni,
umiejętności

Wysłuchanie wiersza
Astronauta omówienie;

Czytanie wiersza
N. Łasochy Kosmos -

rozmowa;

Omówienie budowy

Planety z plasteliny – praca
manualna;

Praca plastyczna Rakieta
kosmiczna;

Praca dowolną techniką
Kosmos;Statek kosmiczny –

Zabawa dydaktyczna –
Budujemy układ

słoneczny;

Krzyżówka z hasłem
Kosmiczny świat;

Projektujemy rakietę

Zabawa ruchowa Układ 
słoneczny;

Zabawa ruchowa
Rozgrzewka przed odlotem

w kosmos;

Zabawa ruchowa 3,2,1

Film edukacyjny
 W kosmosie;

Animacja  W układzie
słonecznym;

Pląs i śpiew Trzej
kosmici;



plastycznych,
pobudzanie ekspresji

fantastycznej.

Wdrażanie dzieci
do zgodnego współ-
działania w zespoło-

wych zadaniach.

Układu Słonecznego
na podstawie

trójwymiarowej planszy;

Czytanie fragmentu
utworu

W. Chotomskiej Dzieci
pana astronoma;

Kim był Mikołaj Koper-
nik? Czym zasłynął? –
rozmowa kierowana.
Prezentacja sylwetki

uczonego;

Prezentacja Słońca
i planet – omówienie
charakterystycznych

cech;

Praca z encyklopedią Co
to jest Układ
Słoneczny?;

Czytanie wiersza
J. Kiersta Frombork;

Wyjaśnienie zjawiska
pór roku ( roczny obieg

Ziemi wokół słońca);

z zapałek, pudełek, plasteli-
ny, pasków papieru, figur

płaskich;Planety we
Wszechświecie– praca pa-

stelami;

Kosmiczne meteoryty – pra-
ca z folią aluminiową;

Rakieta z rolki
i makaronu;

Historyjka obrazkowa
Przybysze z kosmosu;

Kosmonauta wyklejanka;

kosmiczną;

Zabawa dydaktyczna –
Wyprawa w kosmos;

Gra planszowa Układ
słoneczny – quiz wie-

dzy;

Zagadki o kosmosie;

Zabawa dydaktyczna
Rysunki gwiazd;

Karty pracy Wszech-
świat;

Mikołaj Kopernik –
puzzle;

Praca z tekstem
O Mikołaju Koperniku;

Zabawa edukacyjna
Prawda czy fałsz
( W kosmosie);

Zaszyfrowana wiado-
mość zabawa dydak-

tyczna;

Gry i zabawy stolikowe
– memory, warcaby,

chińczyk, Kto szybciej,

Start;

Zabawa ze śpiewem  Podaj
rękę przyjacielu;

Jazda na Wielkim Wozie-
zabawa

z elementami równowagi;

Zabawa ruchowa Ufoludki;

Zabawa ruchowa Dookoła
Ziemi;

Zabawa  Księżyc, słońce,
gwiazdy;

Odznaka Małego Kosmo-
nauty- gry  i zabawy spraw-

nościowe;

Zabawa taneczna Bal
kosmitów;

Film edukacyjny
Największe gwiazdy
we wszechświecie;

Zabawy rytmiczne  do
piosenki Lot
kosmiczny;

Zabawa z muzyką
Planeta Taneczna;

Prezentacja
multimedialna

Mikołaj Kopernik;

Piosenka edukacyjna
dla dzieci -  Planety-

Układ Słoneczny;

Nauka tekstu piosenki
Leć rakieto;

Wyklaszcz obrazki-
zabawa ruchowa.



Raz-dwa-trzy

22.05 – 26.05
Świętujemy dzień mamy 

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające
i multimedialne

Kształtowanie uczuć
miłości, przywiązania

do rodziców.

Wyrabianie
umiejętności

okazywania szacunku
wobec mamy.

Kształcenie
umiejętności

wypowiadania się na
temat wysłuchanego
utworu literackiego.

Podkreślanie roli matki
w życiu człowieka.

Mama - wyjątkowe
słowo na świecie –

swobodne wypowiedzi
dzieci;

Zapoznanie dzieci z
tradycją obchodzenia

Dnia Matki;

Jak okazywać szacunek
i miłość w rodzinie –
rozmowa kierowana.

Czytanie wiersza
W. Grodzieńskiej

Do matki  rozmowa nt.
wiersza; 

Redagowanie życzeń
z okazji Dnia Matki;

Bukiecik dla mamy  za-
poznanie z utworem

W. Ścisłowskiego;

Portret mojej mamy – paste-
le;

Upominek dla mamy - 

wykonanie ramki na zdjęcie;

Bukiet dla mamy praca
przestrzenna;

Laurka dla mamy -wycinanie,
ozdabianie, wpisanie życzeń;

Moja rodzina - praca
plastyczna;

Papieroplastyka Korale dla
mamy;

Serduszko  z kawałków
krepiny;

Otwierany kwiatuszek dla
mamy  - praca manualna;

Rozsypanka wyrazowa
Dzień mamy;

Kalambury – co robi
mama?;

Gra dydaktyczna Tak
lub nie;

Dobieranie określeń
Jaka jest Twoja

mama?;

Układanie aforyzmów
o matce

z pociętych zdań;

Zabawa grupowa Jakie
znamy domy?;

Pomocna dłoń –
sporządzenie listy

Zabawa ruchowa Rosną
sobie kwiatki;

Zabawa ruchowo – naśla-
dowcza Pracujemy razem;

Zabawa dydaktyczna
Dziecko w studni;

Zabawa z tańcem Tęcza;

Gry i zabawy na boisku
szkolnym;

Zabawa ruchowa ze
śpiewem Moja szczęśliwa

rodzinka;

Zabawa ruchowa Murarz;

Zabawa ruchowa Znajdź
swoją mamę;

Prezentacja
multimedialna Dzień

rodziny. Moja
rodzina;

Zabawa z piosenką
Dom;

Słuchanie piosenki
Twoje święto dziś

mamo;

Śpiewanie piosenki
M. Jeżowskiej

A ja wolę moją
mamę;

Słuchanie piosenki
Twoje święto dziś

mamo;

Zabawa - taniec
Chodźcie wszyscy tu,

do koła;



Za co kocham swoją
mamę -  swobodne
wypowiedzi dzieci;

Przysłowia i mądrości
o matce; 

Wysłuchanie wiersza 
J. Mackiewicza Bukiet ;

Recytacja wybranych
wierszy dla mamy;

Burza mózgów Jak na
co dzień pomóc

mamie?;

Kwiatki w kubku - praca
przestrzenna;

Portret mamy
z kółeczek;

Bukiet malowany folią
bąbelkową; 

zobowiązań;

Krzyżówka Moja
mama;

Kraina Dźwięków
Jaki to dźwięk?;

Muzyczny spacer-
zabawa ruchowa

przy muzyce;

Maj / Czerwiec
 29.05 – 02.06

Wszystkie dzieci nasze są
Zadania i cele Rozwijanie mowy,

myślenia, techniki
czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające
i multimedialne

Kształtowanie
szacunku i życzliwości

do dzieci z różnych
stron świata.

Rozwijanie poczucia
akceptacji siebie

Dzieckiem być–
rozmowa ;

Dzieci różnych
narodowości

-oglądanie zdjęć,
albumów, czytanie

ciekawostek;

Dzieci z różnych stron świata-
praca plastyczna na brystolu;

Portret mojego przyjaciela-
pastele

Plac zabaw moich marzeń –
praca plastyczna;

Zabawa dydaktyczna
Dzieci świata;

Zabawa dydaktyczna
Podróż przez świat;

Zabawa ruchowa
orientacyjno - porządkowa

Pociągi; 

Świetlicowe zawody  - Tor
przeszkód, Wyścigi w

workach, Kto najdłużej
utrzyma balon na głowie,

Nauka piosenki
Wszystkie dzieci

nasze są;

Prezentacja
multimedialna

Dzieci z różnych
stron świata;



i swoich koleżanek
i kolegów.

Wzmocnienie relacji
między dziećmi.

Budowanie atmosfery
bezpieczeństwa

i zaufania w grupie.

Wysłuchanie
opowiadania

A. Galicy Dzień
dziecka, rozmowa nt.

tekstu; 

Co kraj, to obyczaj –
zwyczaje związane
z dniem dziecka na

całym świecie;

Pogadanka na temat
poszanowania praw

innych ludzi  -
prawa i obowiązki
dziecka;Czytanie

wiersza                 W.
Osuchowskiej Dzień

Dziecka;

31.05 Dzień Bociana
Białego-  rozmowa

nt. wyglądu oraz
środowiska
naturalnego

i zwyczajów bocianów;

Czytanie wiersza
W. Chotomskiej

Bocian;

Kolorowanie obrazków
tematycznych

przedstawiających dzieci z
różnych zakątków świata;

Ja z moją rodziną  dowolna
technika;

Praca plastyczna Odcisk
dłoni;

Tworzymy latawiec
z eko – materiałów;

Wyklejanie konturów
bociana bibułą;

Bocianie gniazdo- praca
plastyczna;

Bocian metodą origami;

Zabawa dydaktyczna
Co to jest?;

Zabawy konstrukcyjno
– manipulacyjne,

układanie klocków
lego;

Ćwiczenie Tajemnicze
pudło;

Zabawa integrująca
Pokaż, w jakim jesteś

humorze;

Zabawa Strojenie min;

Karta pracy Dopasuj
obrazek do nazwy; 

Moje mocne i słabe
strony- zadanie

dydaktyczne

 Zabawa Poznaj po
dotyku;

Wyścigi drużynowe;

Zabawa ruchowa
Plątaninka;

Zabawa orientacyjno-
porządkowa Znajdź wolne

mieszkanie;

Gra zespołowa Dwa ognie;

Zabawa Komórki do
wynajęcia;

Zabawa z elementem
ruchu, wspierająca jedność

grupy Myjnia
samochodowa;

Gry ruchowe - Zapamiętaj
swoją parę, Słonko świeci –

deszcz pada, Gorące
krzesła, Piłka parzy;

Bociany do gniazda -
zabawa ruchowa

Zabawa bieżna Kto złapie
motyla?;

Śpiewanie i taniec
do piosenki  Kiedy
jesteśmy razem;

Zabawy i zabawki
dzieci w innych

krajach –
prezentacja

multimedialna;

Zabawa ze śpiewem
Kle kle boćku;

Film edukacyjny
Kraina tysiąca

bocianów; 

Oglądanie bajki DVD
Król Lew;

Zabawa
umuzykalniająca

w kręgu Dyrygent;



05.06 – 09.06
Książka moim przyjacielem 

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające
i multimedialne

Rozwijanie zaintereso-
wań czytelniczych.

Zachęcanie do
systematycznego

korzystania z prasy
i literatury dla dzieci.

Kształtowanie
umiejętności

wykorzystywania
zdobytej wiedzy

w życiu.

Uświadomienie dzie-
ciom że można znaleźć

książkę, której treść
nas zainteresuje.

Kształtowanie postaw
prospołecznych.

Uświadomienie dzie-
ciom znaczenia przy-
jaźni w naszym życiu.

Jak powstaje książka -
rozmowa kierowana;

Wizyta w bibliotece
szkolnej – zajęcia

czytelnicze;Prezentacja
przez dzieci swoich
ulubionych książek;

Dlaczego warto czytać
książki – burza mó-

zgów;

9.06 Dzień Przyjaciela
Co to znaczy być

przyjacielem –
rozmowa kierowana;

Słuchanie opowiadania
ilustrowanego

obrazkami
J. A. Hockuby O tym,

jak pluszowy zajączek
szukał przyjaciela -

dyskusja;

Przepis na dobrego
przyjaciela – burza

Wykonanie barwnej zakładki
do książki;

W bibliotece praca
plastyczna;

Projekt okładki własnej
książki;

Praca plastyczna Ulubiona
postać z bajki;

Kolaż przyjaźni-kreatywna
praca plastyczna;

Kartka do przyjaciela –
dowolną techniką;

Cechy prawdziwego
przyjaciela – burza mózgów

(plakat);

Praca plastyczna: Jak
wyobrażam sobie dobrego

kolegę-  rysowanie na dużym
arkuszu papieru wizerunku

przyjaciela;

Połącz tytuł z autorem
– karta pracy;

Konkurs czytelniczy
Poznaj utwór po

cytacie;

Quiz wiedzy
o popularnych

książkach i bajkach dla
dzieci;

Bajkowe Memory;

Kalambury Postacie
z książek, bajek;

Bawimy się w
bibliotekę

( z podziałem na role);

Dokończ zdanie: Mój
przyjaciel jest… / Lubię

mojego przyjaciela
za…;

Rozwiązywanie Testu
na przyjaciela;

Zabawa fabularyzowana
Kareta;

Zabawy ze skakanką na
placu zabaw;

Zabawa ruchowa
Przeciąganie liny;

Zawody w parach – wyścigi
w dwójkach;

Zabawa ruchowa
Na pamięć;

Berek mrożony;

Gra towarzyska Wędruje
piłka;

Zabawa z piłką Głupi Jaś;

Zabawa w kolory;

Zabawa na dywanie
Krokodyl;

Jak powstaje książ-
ka prezentacja mul-

timedialna;

Taniec i śpiew do
utworu Witajcie
w naszej bajce:

Książka z panem
Nauczanką  film

edukacyjny;

Bajka o zmęczonej
książce -audiobook;

Nauka słów piosenki
Przyjaciel potrzebny
od zaraz;Słuchanie
piosenki Przyjaciel
wie  K. Antkowiaka;

Praca w Power
Point, wykonanie

rysunku dla
przyjaciela;

Nauka piosenki



mózgów;

Czytanie opowiadania
D. Wawiłow Chcę mieć
przyjaciela, rozmowa

nt. treści;

Rysunek dla kolegi – praca
indywidualna;

Zmocz i zgnieć- praca
plastyczna;

Zaprojektowanie medalu
prawdziwego przyjaciela;

Proszę, dziękuję,
przepraszam -

odgrywanie scenek;

Świetlicowe bingo –
zbieranie informacji
o kolegach z grupy;

Zabawa ruchowa Kolorowa
gwiazda;

Zabawa ruchowa Podłoga
się klei;

Mam przyjaciela;

Zabawa taneczno –
muzyczna Znajdź

swojego przyjaciela

12.06 – 16.06
Lato tuż, tuż

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające
i multimedialne

Poszerzenie wiedzy o
zbliżającej się porze

roku (lecie).

Zachęcanie do
aktywnego

wypoczynku w czasie
wakacji.

Kształtowanie
umiejętności
planowania

racjonalnego
wykorzystania czasu

wolnego.

Podróże małe i duże. Co
robimy latem? –

rozmowa tematyczna;

Idzie lato – rozmowa
nt. cech

charakterystycznych
lata;

Wysłuchanie wiersza
Z. Beszczyńskiej  Żeby

przyszło lato;Jakie
mamy plany na

wakacje? swobodne
wypowiedzi dzieci;

Co spakować do

Orgiami na bazie kwadratu
– wykonanie pracy zgodnie

z instrukcją i pokazem; 

Praca plastyczna Nadeszło
lato;

Letnia łąka– praca dowolną
techniką;

Czapka z daszkiem
z kolorowego papieru;

Mój wakacyjny plecak –
wycinanie,

kolorowanie;Praca

Co ukryło się w
literach? – zadanie

dydaktyczne;

Scenki rodzajowe
i sytuacyjne, jakie

dzieci mogą spotkać
podczas wakacji;

Moje wakacje będą…
dokończ zdanie;

Rozsypanka  -  zasady
powiadamiania

odpowiednich służb
o zagrożeniu;

Zabawy ruchowa  Koło
ratunkowe;

Zabawa Na łódce;

Zabawa rozwijająca
szybkość Słomkowe

wariacje;

Zabawy rozwijające
równowagę i koordynację

motoryczną
z wykorzystaniem    hula-

hoop, piłek i kijków;

Opowieść ruchowa  W

Taniec integracyjny
Wodny walc;

Śpiewanie
piosenek o lecie
Lato, lato, Pana

Pero;

Zabawa ruchowa do
piosenki Tato już

lato- improwizacja
ruchowa do utworu;

Zabawa ze śpiewem
Kaczor Donald



Wdrażanie do
zachowania godnej
postawy podczas

wyjazdów na letnie
obozy i kolonie,

koleżeństwo podczas
zabaw;

Rozwijanie zdolności
muzycznych, poczucia

rytmu

plecaka?  - rozmowa
kierowana;

Czytanie z podziałem na
role wiersza
Przyjście lata
J. Brzechwy; 

Wysłuchanie wiersza
Ewy Chotomskiej Plecak,

torba i walizka;
Niebezpieczeństwa

związane z pobytem
w różnych miejscach

podczas wakacji –
pogadanka;

Tworzenie listy
wakacyjnych rad- burza

mózgów;

Wysłuchanie
opowiadania Wakacyjna
przygoda- omówienie i

rozmowa nt. tekstu;

plastyczna    Kolory lata;

Lody, lody – praca
z wacików kosmetycznych

posypanych brokatem;

Praca plastyczna
Nad morzem;

Samolocik z papieru;

Malowanie kolorową kredą

Praca plastyczna  Żółte
mlecze; 

Figury geometryczne-
układanie letnich

obrazków;

Gra dydaktyczna Moje
skojarzenia;

Zagadki Czym pojadę
na wakacje?

Powiedz , co widzisz na
obrazkach?( Lato);

Zagadki geograficzne:
jakie to miasto?;

Rebus Wędrówka
po Polsce;

Zabawa w kapsle;

górach;

Gry i zabawy  z piłką na
placu zabaw;

Zabawa orientacyjno –
porządkowa Czerwcowy

deszczyk;

Zabawa relaksacyjna
Wakacyjne rysunki na

plecach;

Zabawa orientacyjno –
porządkowa Czerwone

i białe;

Zabawa ruchowa Pociągi;

Zabawa orientacyjno-
porządkowa Smoczy ogon;

farmę
miał;Prezentacja
multimedialna

Podróż po Polsce;

Film edukacyjny
Lato;

Nauka piosenki
Stokrotka- śpiew

z ruchem;

Improwizacja
ruchowa do utworu

Taniec kwiatów
Czajkowskiego;

Słuchanie piosenki
Już wkrótce

wakacje;

Nauka piosenki
Lato płynie do nas;

Słuchanie piosenki
Po łące biega lato;



19.06 – 23.06
Witajcie wakacje

Zadania i cele Rozwijanie mowy,
myślenia, techniki

czytania

Zajęcia plastyczno -
techniczne

Gry i zabawy
dydaktyczne

Gry i zabawy ruchowe Zajęcia
umuzykalniające
i multimedialne

Utrwalenie zasad
bezpiecznych zabaw

podczas wakacji.

Wdrażanie do
przestrzegania zasad

bezpieczeństwa
podczas wakacyjnego

wypoczynku.

Utrwalenie znajomości
numerów alarmowych.

Zapoznanie dzieci
z ciekawymi miejscami,

przeznaczonymi na
wakacyjny wypoczynek

(morze, góry, las,
wieś).

Uświadomienie
zagrożeń korzystania z

kąpieli w
niedozwolonych

miejscach

Zachęcanie do

Zasady bezpiecznych
wakacji – pogadanka;

Czytanie wiersza
J. Paciorek Burza  -

rozmowa nt. zjawisk
pogodowych latem;

Jak powstają lody –
rozmowa kierowana;

Spotkanie
z ratownikiem wodnym
– Bezpiecznie nad wodą,

Zasady pierwszej
pomocy; 

23.06 Dzień Ojca -
Co robi mój tata? Jaki

jest?– rozmowa; 

Czytanie wiersza M.
Brykczyńskiego Tata;

Recytacja wiersza Lato;

Wykonanie plakatów
Bezpieczeństwo podczas

wakacji;

Numery alarmowe – duże
hasła;

Praca plastyczna Statek na
morzu;

Wakacyjne ABC – zasady w
formie rysunków;

Odrysowywanie konturu
mapy Polski z

zaznaczeniem miejsc, które
warto odwiedzić.

Składana laurka dla taty;

Portret taty – kredki;

Praca plastyczna Ja
i mój tata – kredki;

Krawat dla taty metodą
kirigami;

Zagadki geograficzne
Jakie to

miasto?;Zabawa
dydaktyczna  Gdzie

jestem?;

Rozwiązywanie
zagadek i rebusów

o tematyce
wakacyjnej;

Znajdź 10 różnic –
Wakacje;

Dokończ zdanie  Mój
tata jest…Mój tata
lubi…Mój tata nie

lubi..;

Zwierzęta i owady na
letniej łące – karta

pracy;

Zabawa dydaktyczna
Sprzęt plażowy;

Zabawa orientacyjno –
porządkowa Dobrze /

Zabawa ruchowa z
opowieścią  Wakacyjny

wyjazd;

Zabawa dydaktyczna Nasza
mapa;

Zabawy bieżne Pociągi,
Samochody;

Zabawa integracyjna Taniec
z ciupagami;

Gra w piłkę nożną na boisku;

Zabawy z wykorzystaniem
dostępnego sprzętu

sportowego

Sport i zabawa –
pożegnanie roku szkolnego

na sportowo, gry zespołowe:
dwa ognie, zbijak, siatkówka
w kręgu, wesołe wyścigi, tor

przeszkód, konkurencje
sportowe – skakanka, rzuty

do celu, hula -hop, odbijanie

Zabawa muzyczno-
ruchowa do

podkładu piosenki
Po łące biega lato;

Nauka słów
piosenki Dobrze

z tatą
iść;Prezentacja
multimedialna

Bezpieczne
wakacje w górach,

nad morzem, w
domu;

Nauka słów
piosenki  Niech
żyją wakacje;

Film edukacyjny
Pierwsza pomoc;

Zabawa muzyczna
Na ziemi zostaje..;

Morska przygoda –
interpretacja

instrumentalno-



aktywnego
wypoczynku w czasie

wakacji.
źle;

Umiem bezpiecznie się
zachować świetlicowy

quiz wiedzy;

piłeczki;
ruchowa do

muzyki klasycznej,
Vangelisa

Conqeste of
paradise;

Oglądanie filmu
Tosia i Tymek

pomagają tacie;


