
 1 

 

WRZESIEŃ 

Blok 1. Ja i moja szkoła (18 godz.) 

Dzień 1. Poznajmy się! 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna  
 1. Zabawy integracyjne. 

  

edukacja  

matematyczna, 

edukacja 

społeczna 

 2. Poznanie najbliższego otoczenia. (½ godz.) 

 

edukacja 

polonistyczna 

 3. Wypowiedzi dzieci na temat oczekiwań i obaw 

związanych ze szkołą inspirowane opowiadaniem Ireny 

Landau Pierwszy raz. 

  

zajęcia 

techniczne 

 4. Ciekawa twarz. (½. godz.) 

 

wychowanie 

fizyczne 

½. 5. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

Dzień 2. Z kim chciałbym siedzieć w kręgu i w ławce? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna  

i etyka, 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Wypowiedzi dzieci na temat sposobów rozwiązywania 

problemów na podstawie opowiadania Ireny Landau 

Pomysły. 

 

edukacja 

muzyczna 

1 2. Nauka piosenki Chodź, kolego! 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Orientacja w przestrzeni i na płaszczyźnie z punktu 

widzenia własnej osoby – góra, dół. 

 

wychowanie 

fizyczne 

1 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

Dzień 3. O czym i jak będę się uczyć w szkole? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

przyrodnicza, 

edukacja 

polonistyczna 

 1.–2. Różnorodne doświadczenia pozwalające dzieciom 

odpowiedzieć na pytanie: W jaki sposób można poznawać 

otaczający nas świat?  

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Orientacja w przestrzeni i na płaszczyźnie z punktu 

widzenia własnej osoby – prawa strona, lewa strona. 

 

wychowanie 

fizyczne 

1½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

Dzień 4. Do czego może się przydać umiejętność mówienia, czytania i pisania 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja  1. Wspólne doświadczanie i zastanawianie się nad tym, po co 
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społeczna,  

edukacja 

polonistyczna 

ludziom potrzebna jest umiejętność czytania  

i pisania. 

 

edukacja 

plastyczna 

1 2. Rysowanie kredkami – znaczek informacyjny. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Określanie wzajemnego położenia przedmiotów i osób w 

przestrzeni i na płaszczyźnie – linie poziome i pionowe. 

 

wychowanie 

fizyczne 

2 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

Dzień 5. Poznaję swoją szkołę! 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna, 

edukacja 

matematyczna  

 

 1. Wycieczka po budynku szkolnym i wokół szkoły. 

 

edukacja 

społeczna, 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Rozmowa na temat, co oprócz uczenia się można robić w 

szkole. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Określanie wzajemnego położenia przedmiotów i osób w 

przestrzeni i na płaszczyźnie – linie poziome i pionowe. 

 

wychowanie 

fizyczne 

3. 4. Ćwiczenia gimnastyczne –zestaw 1*.  

 

 

 

Blok 2. Uczę się, jak być bezpiecznym na drodze (18 godz.) 

Dzień 1. Uczę się chodzić po chodnikach i przejściach dla pieszych 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

zajęcia 

techniczne, 

edukacja 

polonistyczna 

 

 1. Rozmowa o zagrożeniach w ruchu drogowym 

inspirowana opowiadaniem Doroty Niewoli Popatrz w 

lewo… i doświadczeniami dzieci. 

 

zajęcia 

techniczne, 

edukacja 

społeczna 

 2. Zasady zachowania się na drodze.  

 

zajęcia 

techniczne 

 3. Lizak sygnalizacyjny. 

 

wychowanie 

fizyczne 

3½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

Dzień 2. Uczę się chodzić po drogach bez chodników i przejść dla pieszych 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

zajęcia 

techniczne,  
 1. Formułowanie odpowiedzi na pytanie: Jak poruszać się na 

drogach bez chodników? na podstawie opowiadania 
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edukacja  

polonistyczna 
Grażyny Lech One też wiedzą i doświadczeń dzieci. 

 

edukacja 

muzyczna 

2 2. Słuchanie piosenki Znaczki odblaskowe  

i odgłosów pojazdów. 

 

edukacja 

polonistyczna 

 3. Odtwarzanie struktur rytmicznych za pomocą głosu i 

ruchu. 

 

wychowanie 

fizyczne 

4 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

Dzień 3. Stosuję w praktyce poznane wiadomości i umiejętności  

związane z ruchem drogowym 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

zajęcia 

techniczne 
 1 – 2.Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie lub jezdnię.  

 

edukacja 

plastyczna 

2 3. Rysunek kredkami – Już umiem bezpiecznie przechodzić 

przez jezdnię. 

 

edukacja 

matematyczna 

 4. Odtwarzanie struktur rytmicznych za pomocą głosu, 

ruchu i przedmiotów. 

  

wychowanie 

fizyczne 

4½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

Dzień 4. Jak się zachować w razie wypadku komunikacyjnego 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna,  

edukacja  

polonistyczna 

 1.a. Układanie zdań na podstawie historyjki obrazkowej 

Niebezpieczna zabawa. 

 

zajęcia 

techniczne, 

edukacja 

społeczna 

 1.b. Rozmowa na temat: Kogo wezwać na pomoc, gdy zdarzy 

się wypadek. 

 

zajęcia 

techniczne 

 2. Pojazdy ratownicze. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Rysunkowe odtwarzanie struktur rytmicznych. 

 

wychowanie 

fizyczne 

5 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

Dzień 5. Ja jako kierowca i jako pasażer 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna,  

edukacja 

polonistyczna 

 1.Rozmowa na temat bezpiecznego jeżdżenia na rowerze na 

podstawie doświadczeń dzieci i wiersza Grażyny Lech 

Nowy rower. 

 

edukacja 

matematyczna 

 2. Graficzne odtwarzanie struktur rytmicznych. 
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wychowanie 

fizyczne 

6 3. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 1. 

 

 

 

Blok 3. Co to znaczy być uczniem? (18 godz.) 

Dzień 1. Co to jest regulamin klasowy? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna  

 

 1. Rozmowa na temat: Co mogę robić w szkole, 

a czego mi nie wolno robić i dlaczego? na podstawie ilustracji 

i doświadczeń uczniów. Ustalenie zasad funkcjonowania w 

grupie szkolnej. 

 

edukacja 

plastyczna 

3 2. Malowanie farbami – Moja szkolna rodzina. 

 

edukacja 

polonistyczna 

 3. Układanie zdań pytających i oznajmujących na podstawie 

ilustracji przedstawiającej różne zachowania dzieci w 

klasie. 

 

wychowanie 

fizyczne 

6 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

Dzień 2. Jakie są zadania dyżurnego? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna,  

edukacja  

polonistyczna 

 1. Wypowiedzi dzieci na temat obowiązków dyżurnego na 

podstawie opowiadania Heleny Bechlerowej Srogi dyżurny. 

Ustalenie obowiązków dyżurnego. 

 

edukacja 

muzyczna 

3 2. Zabawy przy piosence Bawmy się w klaskanie.  

Granie na instrumentach perkusyjnych. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Odkrywanie zasad poprawnego liczenia.  

 

 

wychowanie 

fizyczne 

7 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

Dzień 3. Dlaczego w szkole trzeba być punktualnie? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna  

i etyka, 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Rozmowa na temat: Czy punktualność jest ważna? 

inspirowana doświadczeniami dzieci i opowiadaniem  

Anny Chodorowskiej Kubek mleka. 

 

 

edukacja 

społeczna 

 2. Plan dnia. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Odkrywanie zasad poprawnego liczenia. 

 

wychowanie 

fizyczne 

7 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

 



 5 

Dzień 4. Co robić, żeby być dobrym uczniem? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna,  

edukacja 

polonistyczna 

 1. Rozmowa z dziećmi o tym, co umieją robić dobrze, a czego 

nie umieją i jak sobie z tym radzić w szkole inspirowana 

opowiadaniem Doroty Niewoli Sukces. 

 

edukacja 

matematyczna 

 2. Odkrywanie zasad poprawnego liczenia. 

 

zajęcia 

techniczne 

 3. Zakładka do książki Z pamiętnika Myszki. 

 

wychowanie 

fizyczne 

8 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

Dzień 5. Jak rozpoznać dobrego kolegę? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna  

i etyka, 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Rozmowa na temat: Jakie cechy powinien mieć dobry 

kolega. 

 

edukacja 

matematyczna 

 2. Poznanie struktury klocków liczby w kolorach. 

 

wychowanie 

fizyczne 

9 3. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 2. (9) 

– Kształtowanie koordynacji ruchowej i orientacji  

w przestrzeni. 

 

 

Blok 4. Złota jesień w parku (18 godz.) 

Dzień 1. Jak wygląda park jesienią? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

przyrodnicza 
 1.–3. Wycieczka do parku połączona z obserwacją drzew, 

krzewów i zwierząt. 

 

wychowanie 

fizyczne 

9 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

Dzień 2. Jakie drzewa i krzewy rosną w parkach? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Odkrywanie zasad poprawnego liczenia. 

 

edukacja 

przyrodnicza, 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Rozmowa z dziećmi o bajkowych i rzeczywistych 

przyczynach zmiany barwy liści na podstawie opowiadania 

Jadwigi Gornisiewicz Opowiastka dla Szymka. 

 

edukacja 

muzyczna 

4 3. Słuchanie piosenki Pod jesiennym jaworem. 

 

wychowanie 

fizyczne 

10 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 
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Dzień 3. Jakie zwierzęta żyją w parkach? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

przyrodnicza, 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Wypowiedzi dzieci na temat zwierząt żyjących w parku na 

podstawie własnych obserwacji i historyjki obrazkowej. 

 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Głoski o, a, e na początku słów. 
 

edukacja 

matematyczna 

 3. Odkrywanie zasad poprawnego liczenia. 

 

wychowanie 

fizyczne 

10 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

Dzień 4. O czym mówi prognoza pogody? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

przyrodnicza 
 1. Czynniki pogody: temperatura, opady, wiatr, zachmurzenie. 

 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Głoski i, u na początku słów. (½. godz.) 

 

edukacja 

plastyczna 

4 3. Technika frotażu – Kolorowe liście. 

 

edukacja 

matematyczna 

 4. Liczebniki główne i porządkowe. (½. godz.) 

 

wychowanie 

fizyczne 

11 5. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

Dzień 5. Jak wygląda kasztanowe miasto? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Liczebniki główne i porządkowe. 

 

edukacja 

muzyczna, 

edukacja 

plastyczna 

edukacja  

przyrodnicza, 

edukacja  

polonistyczna 

 2.a. Ilustrowanie treści piosenki W kasztanowym mieście. 

2.b. Ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowej. (½. godz.) 

 

wychowanie 

fizyczne 

12 3. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 2. 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 

Blok 5. Ja i moje emocje (18 godz.) 

Dzień 1. Co to jest radość i smutek? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja  

społeczna, 
 1. Rozpoznawanie i nazywanie emocji – radość, smutek. 
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edukacja 

plastyczna 

5 2. Malowanie farbami – Radość, smutek.  

 

edukacja  

polonistyczna 

 3. Wprowadzenie głoski i liter o, O na podstawie opowiadania 

Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby O jak osa. 

. 

wychowanie 

fizyczne 

12 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Ćwiczenia pantomimiczne ilustrujące różne emocje. 

Dzień 2. Podajmy sobie ręce 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

muzyczna 

5 1. Zabawy przy piosence Podaj rękę koleżance.  

 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Ćwiczenia z głoską o i literami o, O. 

–  

 

edukacja  

matematyczna 

 3. Cechy wielkościowe: wielkość, grubość, tęgość. 

 

wychowanie 

fizyczne 

13 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Plasy przy piosence Podaj rękę koleżance. 

Dzień 3. Co to jest strach i gniew, i jak sobie z nimi radzić 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Cechy wielkościowe: szerokość, długość, wysokość. 

 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Wprowadzenie głoski i liter a, A na podstawie opowiadania 

Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby A jak Atlas. 

 

edukacja  

społeczna 

 3. Rozpoznawanie i nazywanie emocji – gniew, strach. 

 

wychowanie 

fizyczne 

13 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Rzucanie i chwytanie piłki. 

Dzień 4. Mój autoportret 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna, 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Rozmowa o podobieństwach i różnicach między dziećmi 

inspirowana spostrzeżeniami dzieci i wierszem Natalii 

Usenko Kolorowe dzieci. 

 

 

edukacja 

plastyczna 

6 2. Rysowanie kredkami i flamastrami – Autoportret. 

 

edukacja  

matematyczna 

 3. Porównywanie wielkości z użyciem terminów: mały większy, 

największy, itp. 

 

wychowanie 

fizyczne 

14 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Toczenie piłki. 

Dzień 5. Czy zwierzęta też czują to, co ja? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja   1. Porównywanie wielkości z użyciem terminów: mały 
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matematyczna mniejszy, najmniejszy, itp. 

 

edukacja 

przyrodnicza, 

edukacja 

społeczna 

 2.a. Rozpoznawanie i nazywanie emocji u zwierząt. (½. godz.) 

 

edukacja 

polonistyczna 

 2.b. Ćwiczenia z głoskami o, a i literami: o, O, a, A. (½. godz.) 

 

wychowanie 

fizyczne 

15 3. Zabawy i ćwiczenia – zestaw 3. 

 

 

 

Blok 6. Ja i moja rodzina (18 godz.) 

Dzień 1. Dlaczego każda rodzina jest inna? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

plastyczna  

7 1. Linie, kształty, barwy i faktury – Moja rodzina. 

 

edukacja 

społeczna 

 2. Rozmowa o rodzajach rodzin na podstawie doświadcze nia 

dzieci i opowiadania Ireny Lanadau Prawdziwa babcia. 

 

edukacja  

polonistyczna 

 3. Głoska m i litery m, M. 

 

wychowanie 

fizyczne 

15 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Wyrażanie emocji poprzez sposób poruszania się. 

Dzień 2. Kto należy do twojej rodziny? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja  

społeczna, 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Rozmowa o członkach rodziny na podstawie wiadomości 

dzieci i opowiadania Hanny Zielińskiej Drzewo. 

Wprowadzenie sylab: mo, om. 

 

edukacja 

muzyczna 

6 2. Nauka piosenki Familijny blues (½. godz.) 

 

edukacja  

matematyczna 

 3. Porządkowanie osób i elementów według wieku. 

 

wychowanie 

fizyczne 

16 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

Dzień 3. Jacy są twoja mama i twój tata 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Nazywanie i kategoryzowanie cech wyglądu człowieka. 

 

edukacja 

społeczna 

 2. Rozmowa o rodzicach na podstawie wiadomości dzieci i 

wierszy Agaty Widzowskiej-Pasiak Wyliczanka i Emilii 

Waśniowskiej Tatuś. 

 

edukacja  

polonistyczna 

 3. Wprowadzenie sylab: ma, am i wyrazu mama. 

 

wychowanie 16 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 
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fizyczne  

Dzień 4. Jakie jest twoje rodzeństwo? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna, 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Rozmowa o rodzeństwie na podstawie doświadczenia dzieci 

i opowiadania Barbary Lewandowskiej Bajka dla 

braciszków.  

 

edukacja 

plastyczna 

8 2.Kompozycja przestrzenna – Ja i moja rodzina.  

 

edukacja  

matematyczna 

 3. Porządkowanie elementów według cech wielkościowych. 

 

wychowanie 

fizyczne 

17 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Ilustrowanie w formie ruchowej przechodniości relacji 

mniejszości, większości. 

Dzień 5. Szkoła to twój drugi dom 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Porządkowanie elementów według cech wielkościowych. 

 

edukacja 

społeczna, 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Rozwijanie związku emocjonalnego dzieci ze szkołą na 

podstawie opowiadania Miry Jaworczakowej Coś ty zrobił? 

Utrwalenie poznanych liter. 

 

wychowanie 

fizyczne 

18 Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 3.  

– Kształtowanie gibkości i zwinności. 

 

Blok 7. Ja i mój dom (18 godz.) 

 

Dzień 1. Jakie mogą być domy? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna, 

zajęcia 

techniczne 

 1.Wycieczka po najbliższej okolicy. 

 

edukacja 

społeczna 

 2. Rozmowa o domach na podstawie obserwacji dzieci i 

opowiadania Barbary Lewandowskiej Bajka o jednakowych 

domach. 

 

zajęcia 

techniczne 

 3. Makieta domu. 

 

wychowanie 

fizyczne 

18 ½.  4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Kształtowanie orientacji w przestrzeni – prawa strona, lewa 

strona. 

– Kształtowanie szybkiej reakcji na podane polecenia. 

Dzień 2. Kiedy tata robi remont mieszkania… 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna, 
 1. Rozmowa z dziećmi o ojcach, na podstawie doświadczeń 

dzieci i fragmentu wiersza Wincentego Fabera Do czego 
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edukacja 

polonistyczna 
służy tatuś? 

 

edukacja 

muzyczna 

7 2. Zabawy przy piosence Rysunek. 

 

edukacja  

matematyczna 

 3. Porównywanie liczby elementów z użyciem terminu: tyle 

samo. 

 

wychowanie 

fizyczne 

19 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Ćwiczenia rytmiczne przy piosence Rysunek. 

Dzień 3. Mój dom od podszewki 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Porównywanie liczby elementów z użyciem terminu: więcej. 

 

zajęcia 

techniczne 

edukacja 

społeczna, 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Rozmowa na temat domów i ich wyposażenia na podstawie 

doświadczeń dzieci oraz opowiadania Ireny Mężyńskiej 

Przeprowadzka.  
 

edukacja  

polonistyczna 

 3. Wprowadzenie liter t, T, drukowanych i pisanych, małych i 

wielkich. 

 

wychowanie 

fizyczne 

19 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

Dzień 4. Z elektrycznością nie ma żartów! 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

zajęcia 

techniczne, 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Ustalenie zasad korzystania z domowych urządzeń 

elektrycznych. 

 

zajęcia 

techniczne 

 2a. Budowa latarki i jej obsługa. 

2b. Sposoby oświetlania domów dawniej i dziś. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Porównywanie liczby elementów z użyciem terminu: mniej. 

 

wychowanie 

fizyczne 

20 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

Dzień 5. Bezpieczne zabawy w domu 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Porównywanie liczby elementów z użyciem terminów: 

więcej, mniej, tyle samo. 

 

edukacja 

społeczna, 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Rozmowa na temat zagrożeń związanych z nieodpowiednim 

zachowaniem się w domu inspirowana opowiadaniem 

Grzegorza Kasdepke Jak tu ślisko!… 
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wychowanie 

fizyczne 

21 3. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 4.  

 

 

 

Blok 8. Ja i moje domowe zwierzęta (18 godz.) 

 

Dzień 1. Jakie zwierzęta można hodować w domu? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

polonistyczna 
 1. Nauka wiersza Marka Głogowskiego Zoo. (½ godz.) 

 

edukacja 

przyrodnicza 

 2. Rozmowa o zwierzętach hodowanych w domu na podstawie 

doświadczeń dzieci.  

 

zajęcia 

techniczne 

 3. Maski z papieru. (½ godz.) 

 

edukacja 

przyrodnicza 

 4. Wycieczka do sklepu zoologicznego. 

 

wychowanie 

fizyczne 

21 ½. 5. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Naśladowanie ruchów i odgłosów zwierząt domowych. 

Dzień 2. Czy wystarczy lubić domowe zwierzęta? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

muzyczna 

8 1. Nauka piosenki Domowa piosenka. 

 

edukacja 

przyrodnicza, 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Rozmowa na temat opieki nad zwierzętami hodowanymi w 

domu inspirowana doświadczeniami dzieci i materiałem 

ilustracyjnym. 

 

edukacja  

matematyczna 

 3. Porównywanie liczebności zbiorów z użyciem terminów: 

tyle samo, więcej, mniej. 

 

wychowanie 

fizyczne 

22 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

Dzień 3. Jakie mogą być psy? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Pojęcia: tyle samo, takie samo. 

 

edukacja 

przyrodnicza 

 2. Rasy psów i ich budowa. 

 

edukacja  

przyrodnicza, 

 

 3. Rozmowa z dziećmi na temat roli psów w życiu człowieka 

inspirowana wiadomościami dzieci i opowiadaniem Jana 

Edwarda Kucharskiego Wawa i jej pan. 

  

wychowanie 

fizyczne 

22 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

Dzień 4. Jakie są koty? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja  1. Rozmowa z dziećmi na temat kocich i psich zwyczajów 
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polonistyczna inspirowana doświadczeniami dzieci 

i treścią opowiadania Anny Onichmowskiej Zasypianka - 

niespodzianka. 

 

edukacja 

plastyczna 

9 2. Składanka z papieru – Kotek. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Pojęcia: więcej, większy. 

 

wychowanie 

fizyczne 

23 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

Dzień 5. Dlaczego niektóre zwierzęta nie mają domu? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Pojęcia: mniej, mniejszy. 

 

edukacja 

społeczna, 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Rozmowa z dziećmi o bezdomnych zwierzętach 

inspirowana doświadczeniami dzieci i wierszem Laury Łącz 

Przyjaźń ze schroniska. 

 

wychowanie 

fizyczne 

24 3. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 4.  

 

 

 

LISTOPAD 

Blok 9. Co zmienia się przyrodzie w listopadzie? (18 godz.) 

Dzień 1. Jak nazywają się jesienne miesiące? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

przyrodnicza 
 1. Obserwowanie oznak późnej jesieni – wycieczka 

w pobliżu szkoły. 

 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Określanie nastroju jesieni na podstawie wiersza  

Małgorzaty Strzałkowskiej Smutna jesień. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Zapamiętywanie nazw i kolejności jesiennych miesięcy. 
(½. godz.) 

 

edukacja 

plastyczna 

10 4. Kropelkowa kompozycja. (½. godz.) 

 

wychowanie 

fizyczne 

24 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Marsze i bigi w terenie. 

– Pokonywanie naturalnych przeszkód. 

Dzień 2. Czy jesień może być i wesoła, i smutna? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja  

przyrodnicza, 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Porównanie wczesnej i późnej jesieni na podstawie 

doświadczeń dzieci i wiersza Grażyny Karasiewicz- 

Zajączkowskiej Dwie kieszenie. 

 

edukacja 9 2. Nauka piosenki Jesień-jesieniucha. 
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muzyczna  

edukacja 

matematyczna 

 3. Wprowadzenie liczb 1 i 2 w aspekcie kardynalnym. 

 

wychowanie 

fizyczne 

25 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Rytmiczne poruszanie się przy piosence Jesień-jesieniucha. 

Dzień 3. Jakie drzewa nie zrzucają liści na zimę? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Wprowadzenie liczby 3. 

 

edukacja 

przyrodnicza 

 2. Poznanie drzew iglastych rosnących w naszych parkach i 

lasach. 

 

edukacja 

polonistyczna 

 3. Pisanie liter: em, Em, et, Et. 

 

wychowanie 

fizyczne 

25 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

Dzień 4. Ile kosztują sny? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

polonistyczna 
 1. Rozmowa z dziećmi na temat snów inspirowana 

opowiadaniem Anny Onichimowskiej Zasypianaka za dwa 

złote. 

 

edukacja 

matematyczna 

 2. Monety: 1 zł, 2 zł. 

 

zajęcia 

techniczne 

 3. Kasetka na pieniądze. 

 

wychowanie 

fizyczne 

26 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe związane z płaceniem. 

Dzień 5. Jak ubierać się jesienią? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Godziny 1.00, 2.00, 3.00 na zegarze. 

 

edukacja 

przyrodnicza, 

edukacja 

polonistyczna 

 2.a. Rozmowa o ubieraniu się późną jesienią na podstawie 

opowiadania Hanny Łochockiej Kamizelka Elemelka. 

2.b. Czytanie pianie wyrazów z poznanymi literami. 

 

wychowanie 

fizyczne 

27 3. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 5. 

– Kształtowanie łuków stóp. 

– Kształtowanie prawidłowej postawy ciała. 

 

 

Blok 10. Co robią zwierzęta, gdy zbliża się zima? (18 godz.) 

 

Dzień 1. Jakie domy mają zwierzęta? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

polonistyczna, 
 1. Rozmowa o domach zwierząt na podstawie wiersza  

Agnieszki Frączek W domu najlepiej.  
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edukacja 

przyrodnicza 
Wprowadzenie liter d, D. 

 

edukacja 

przyrodnicza 

 2. Rozmowa o przygotowaniach zwierząt do zimy na 

podstawie wiersza Czesława Janczarskiego Miś. 

 

edukacja 

plastyczna 

11 3. Wyklejanie rysunku plasteliną – Wiewiórka. 

 

wychowanie 

fizyczne 

27½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe związane z liczeniem w zakresie 3. 

Dzień 2. Jakie to zwierzęta? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

przyrodnicza, 

edukacja 

polonistyczna 

 

 1. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach żyjących w parkach 

i lasach. 

 

edukacja 

muzyczna 

10 3. Nauka piosenki Cicha piosenka. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Porównywanie i porządkowanie liczb w zakresie 3. 

 

wychowanie 

fizyczne 

28 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

Dzień 3. Jak jeże przygotowują się do zimy? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Wprowadzenie dodawania z wykorzystaniem konkretnych 

przedmiotów. 
–  

edukacja 

przyrodnicza, 

edukacja 

polonistyczna 

 

 2. Rozmowa o zachowaniu się jeży przed zimą na podstawie 

opowiadania Lucyny Krzemienieckiej Jak się krasnal z 

jeżami w cenzurowane bawił. 

 

 

edukacja 

przyrodnicza 

 3. Słuchanie opowiadania Doroty Głośnickiej Zapasy 

wiewiórki. 

 

wychowanie 

fizyczne 

28 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawa w cenzurowane na podstawie opowiadania Lucyny 

Krzemienieckiej Jak się krasnal z jeżami w cenzurowane bawił. 

Dzień 4. Co robią ptaki, gdy zbliża się zima? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

przyrodnicza, 

edukacja 

polonistyczna 

 

 1. Rozmowa na temat: Czy wszystkie ptaki spędzają zimę w 

kraju? inspirowana wiadomościami dzieci i opowiadaniem  

Czesława Janczarskiego Mieszkanie do wynajęcia. 

 

zajęcia 

techniczne 

 2. Pacynka – gil. 
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edukacja 

matematyczna 

 3. Dodawanie z wykorzystaniem liczb w kolorach. 

 

wychowanie 

fizyczne 

29 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

Dzień 5. Dlaczego należy dokarmiać zwierzęta? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Wprowadzenie zapisu dodawania. 

 

edukacja 

przyrodnicza, 

edukacja 

polonistyczna 

 

 2. Formułowanie odpowiedzi na pytanie: Kiedy i dlaczego 

należy dokarmiać zwierzęta? 

 

wychowanie 

fizyczne 

30 3. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 5.  

 

 

 

Blok 11. A…psik! (18 godz.) 

 

Dzień 1. Kto dba o twoje zdrowie? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna 
 1. Wypowiedzi dzieci na temat służby zdrowia na podstawie 

własnych doświadczeń. 

 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Wprowadzenie liter y, Y. 

 

edukacja 

plastyczna 

12 3. Opaska z lusterkiem dla laryngologa. 

 

wychowanie 

fizyczne 

30 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy z wykonanymi opaskami dla laryngologów. 

– Zabawy pozwalające zapamiętać nazwy części ciała. 

Dzień 2. Dlaczego jesienią często się przeziębiamy? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

polonistyczna 
 1. Układanie opowiadania o kłopotach Balbiny na podstawie 

utworu Marii Kownackiej O grubej Balbinie, o katarze i 

pierzynie oraz historyjki obrazkowej. 

 

edukacja 

muzyczna 

11 2. Zabawy przy piosence Kot jest czysty. 

  

edukacja 

matematyczna 

 3. Dodawanie w zakresie 3. 

 

wychowanie 

fizyczne 

31 4.Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Nauka tańca koziorajka. 

Dzień 3. Czy umiesz opatrywać drobne rany? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Wprowadzenie odejmowania z wykorzystaniem 

konkretnych przedmiotów.  
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edukacja 

polonistyczna 

 2. Rozwiązywanie rebusów z poznanymi literami. 

 

zajęcia 

techniczne 

 3. Opatrywanie ran. 
 

wychowanie 

fizyczne 

31 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Tańczenie tańca koziorajka. 

Dzień 4. W jaki sposób przenoszą się choroby? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

polonistyczna, 

edukacja 

przyrodnicza 

 1.–2. Rozmowa o tym, w jaki sposób przenoszą się choroby na 

podstawie opowiadania Grzegorza Kasdepke Kaszel i 

doświadczeń dzieci.  

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Odejmowanie z wykorzystaniem konkretów. 

 

wychowanie 

fizyczne 

32 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Tańczenie tańca koziorajka. 

Dzień 5. Jak zapobiegać chorobom? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Wprowadzenie zapisu odejmowania.  

 

zajęcia 

techniczne 

 2. Przygotowanie kanapek. 

 

wychowanie 

fizyczne 

33 3. Ćwiczenia gimnastyczne –zestaw 6. 

– Kształtowanie prawidłowej postawy ciała. 

– Wzmacnianie siły mięśni rąk i nóg. 

 

 

Blok 12. Listopadowe podróże (18 godz.) 

Dzień 1. W krainie słowa 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

polonistyczna, 

edukacja 

społeczna 

 1. Rozmowa o tym, dlaczego ludzie czytają książki 

inspirowana utworem Barbary Lewandowskiej Rozmowa i 

doświadczeniami dzieci. 

 

edukacja 

plastyczna 

13 2. Książeczka z ilustracjami. 

 

 

edukacja 

polonistyczna 

 3. Wprowadzenie liter i, I. 

 

wychowanie 

fizyczne 

33 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy naśladowcze. 

Dzień 2. W krainie informacji 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

polonistyczna, 

zajęcia 

 1. Poznanie historii powstania papieru na podstawie 

opowiadania Andrzeja Ślepowrońskiego Wielce romantyczna 

historia o czeladniku, papierze i osie. 
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techniczne  

edukacja 

muzyczna 

12 2. Zabawy przy piosence Abrakadabra. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Odejmowanie w zakresie 3. 

 

wychowanie 

fizyczne 

34 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy przy piosence Abrakadabra. 

Dzień 3. W krainie fantazji i poezji 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 3. 

 

edukacja 

polonistyczna, 

edukacja 

plastyczna 

14 2. Rysowanie kredkami – Postacie z bajki. 

 

edukacja 

polonistyczna 

 3. Układanie wierszy i bajek. 

 

wychowanie 

fizyczne 

34 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe związane z dodawaniem i odejmowaniem  

w zakresie 3. 

Dzień 4. W krainie teatru i kina 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

polonistyczna, 

edukacja 

społeczna 

 1. Rozmowa na temat teatru i kina inspirowana wierszem 

Marka Głogowskiego Takie miejsce i doświadczeniami 

dzieci.  

 

zajęcia 

techniczne 

 2. Wykonanie papierowych koron. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Liczba 4 i jej zapis cyfrowy. 

 

wychowanie 

fizyczne 

35 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy związane z teatrem i kinem. 

Dzień 5. W krainie telewizji i radia 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Godziny 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 na zegarze. 

 

edukacja 

społeczna, 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Rozmowa o tym jak rozsądnie korzystać z audycji 

telewizyjnych i radiowych inspirowana doświadczeniami 

dzieci i treścią tekstu Laury Łącz Wampiry. 

 

wychowanie 

fizyczne 

36 3. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 6. 
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GRUDZIEŃ 

Blok 13. Czekamy na Mikołaja (18 godz.) 

 

Dzień 1. Przedstawienie kukiełkowe dla Mikołaja 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

polonistyczna 
 1. Wprowadzenie liter l, L na postawie wiersza Marka 

Głogowskiego Znaleziona lalka. 

 

edukacja 

muzyczna, 

edukacja 

polonistyczna 

 

 2. Słuchanie scenariusza przedstawienia kukiełkowego 

Małgorzaty Szyszko Najlepiej jest w domu. 

 

edukacja 

plastyczna, 

edukacja 

społeczna 

15 4. Przygotowanie kukiełek i scenografii do przedstawienia 

Małgorzaty Szyszko Najlepiej jest w domu. 

  

wychowanie 

fizyczne 

36 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy naśladowcze ruchów zwierząt, które są bohaterami 

przedstawienia Małgorzaty Szyszko Najlepiej jest w domu. 

Dzień 2. Skąd przybywa Mikołaj? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Rozmowa o oczekiwaniu dzieci na Mikołaja na podstawie 

wiersza Lucyny Krzemienieckiej Święty Mikołaj. 

 

edukacja 

muzyczna 

edukacja 

plastyczna 

13 2. Nauka piosenki Przyjedź do nas, Mikołaju. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Rozkład liczby 4 na składniki. 

. 

wychowanie 

fizyczne 

37  4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe połączone ze śpiewaniem piosenki Przyjedź 

do nas, Mikołaju. 

Dzień 3. Skąd Mikołaj bierze zabawki? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Dodawanie w zakresie 4. 

 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Rozmowa z dziećmi o mieście zbudowanym z klocków na 

podstawie utworu Bożeny Głodkowskiej W Zabawkowie. 

 

edukacja 

przyrodnicza 

 

 3. Rozmowa o zmianach zachodzących w przyrodzie w 

grudniu. 

 

wychowanie 

fizyczne 

37 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe utrwalające nazwy poznanych miesięcy. 
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Dzień 4. Co chciałbyś dostać od Mikołaja? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna, 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Rozmowa o tym, jak przekonać rodziców do własnych racji 

na podstawie wiersza Ewy Skarżyńskiej Kotek. 

Wprowadzenie liter k, K. 

 

zajęcia 

techniczne 

 2. Prezent dla ulubionej osoby z okazji Mikołaja. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Rozwiązywanie zadań na dodawanie. 

 

wychowanie 

fizyczne 

38 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe związane z płaceniem za zakupy i liczeniem 

w zakresie 4. 

Dzień 5. Podziękowania dla Mikołaja 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. O której godzinie może odwiedzić nas Mikołaj? 

 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Rozmowa z dziećmi o tym, w jaki sposób można 

podziękować Mikołajowi za prezenty na podstawie wiersza 

Danuty Gellner Podarek dla Mikołaja i pomysłów dzieci. 

 

wychowanie 

fizyczne 

39 3. Zabawy i ćwiczenia z piłką. 
– Rzucanie i chwytanie. 

– Rzucanie do celu i na odległość. 

– Toczenie. 

 

 

Blok 14. W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia (18 godz.) 

Dzień 1. Wczoraj rosłaś na polanie 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna 
 1. Rozmowa z dziećmi na temat tradycji świątecznych 

w ich domach. 

 

edukacja 

polonistyczna, 

edukacja 

społeczna 

 2. Rozmowa na temat tradycji ubierania choinki na podstawie 

wiersza Roberta Kasprzyckiego Choinka oraz doświadczeń 

dzieci. 

 

edukacja 

plastyczna 

16 3. Wykonanie ozdoby na choinkę. 

 

wychowanie 

fizyczne 

39 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe związane tematycznie z choinką. 

Dzień 2. Grająca choinka 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

polonistyczna, 

edukacja 

społeczna 

 1. Rozmowy na temat tradycji związanych z Wigilią na 

podstawie na podstawie wiersza Ryszarda Przymusa 

Kolęda. Wprowadzenie liter r, R. 
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edukacja 

muzyczna 

14 2. Taniec przy piosence Grająca choinka. 

. 

edukacja 

matematyczna 

 3. Odejmowanie w zakresie 4.  

 

wychowanie 

fizyczne 

40. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Nauka kroku walca. 

Dzień 3. Świąteczne życzenia 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Odejmowanie w zakresie 4. 

 

edukacja 

społeczna, 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Zapoznanie ze zwyczajem składania i wysyłania 

świątecznych życzeń na podstawie opowiadania  

Ewy Białołęckiej Gwiazdkowy anioł i historyjki obrazkowej. 

 

edukacja 

przyrodnicza 

 3. Drzewa iglaste w Polsce. 

 

wychowanie 

fizyczne 

40 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Tańczenie walca. 

Dzień 4. W wigilijny dzień 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Rozmowa na temat tradycji wigilijnych na podstawie tekstu 

Wigilijne zwyczaje oraz doświadczeń dzieci. 

 

zajęcia 

techniczne 

 2. Kartka świąteczna. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Rozwiązywanie i układanie zadań na odejmowanie. 

 

wychowanie 

fizyczne 

41 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Tańczenie walca. 

Dzień 5. Rodzinne święta 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Rozwiązywanie i układanie zadań na dodawanie i 

odejmowanie w zakresie 4. 

 

edukacja 

społeczna, 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Rozmowa o tym, jak obchodzone są święta Bożego 

Narodzenia w innych krajach na podstawie tekstu 

Małgorzaty Skrobacz Powitanie na lotnisku. Wprowadzenie 

liter s, S. 

 

wychowanie 

fizyczne 

42 3. Zabawy i ćwiczenia z piłką. 

– Rzucanie i chwytanie. 

– Rzucanie do celu i na odległość. 

– Toczenie. 
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Blok 15. Nadeszła zima! (18 godz.) 

 

Dzień 1. Jak wygląda zimowy krajobraz? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

przyrodnicza 
 1. Wycieczka w pobliżu szkoły. 

 

edukacja 

polonistyczna 

edukacja 

przyrodnicza 

 2. Rozmowa o tym, po czym można poznać, że już jest zima, 

na podstawie doświadczeń dzieci i wiersza Jerzego 

Ficowskiego To już zima. 

 

edukacja 

plastyczna 

17 3. Malowanie białą farbą na niebieskim tle – Zimowy obrazek. 

 

wychowanie 

fizyczne 

42 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy naśladowcze związane z zimowymi sportami. 

Dzień 2. Jak należy ubierać się zimą 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna, 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Rozmowa o tym, czym grozi niewłaściwe ubieranie się w 

czasie zimy na podstawie doświadczeń dzieci  

i historyjki obrazkowej. 

 

edukacja 

muzyczna 

15 2. Nauka piosenki Zima biała. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Liczenie w zakresie 5. 

 

wychowanie 

fizyczne 

43  4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe przy piosence Zima biała. 

Dzień 3. Zima za rączki bałwanki trzyma 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Porównywanie i porządkowanie liczb w zakresie 5.  

 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Słuchanie wiersza Witolda Zechentera Zima. 

Wprowadzenie liter: ą, Ą, ę, Ę. 

. 

zajęcia 

techniczne 

 3. Bałwanek 

 

wychowanie 

fizyczne 

43 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

. 

Dzień 4. Czy śnieg jest czysty? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

polonistyczna 
 1. Rozmowa na temat niebezpieczeństw wynikających z 

jedzenia śniegu na podstawie opowiadania Hanny 

Zdzitowieckiej Czy śnieg jest czysty? i doświadczeń dzieci. 

  

edukacja 

przyrodnicza 

 2. Poznanie wybranych właściwości śniegu i lodu. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Liczby od 1 do 5 na zegarze.  
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wychowanie 

fizyczne 

44  4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe związane z odczytywaniem godzin na 

zegarze. 

Dzień 5. Zimowe zabawy 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Dodawanie w zakresie 5. 

 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Układanie dialogów między bałwankami inicjowane 

wierszem Tadeusza Śliwiaka Rozmowa śniegowych 

bałwanków. 

 

wychowanie 

fizyczne 

45 3. Zabawy na śniegu.  

– Zabawy na śniegu. 

– Rzucanie śnieżkami do celu. 

lub  

Ćwiczenia gimnastyczne –. 

– Kształtowanie prawidłowej postawy ciała. 

– Wzmacnianie siły mięśni rąk i nóg. 

 

 

STYCZEŃ 

Blok 16. Zwierzęta zimą (18 godz.) 

Dzień 1. Co chciałbyś osiągnąć w nowym roku? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna 
 1. Rozmowa na temat noworocznych zobowiązań inspirowana 

treścią opowiadania Marii Terlikowskiej Wielkie 

zobowiązanie. 

 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Dostrzeganie humoru w wierszu Agnieszki Frączek Na 

nartach. Wprowadzenie liter n, N. 

 

edukacja 

matematyczna, 

edukacja 

plastyczna 

18 3. Wykonanie kalendarza.  

 

wychowanie 

fizyczne 

45 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy utrwalające nazwy i kolejność miesięcy. 

Dzień 2. Kto zagląda do karmników? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

przyrodnicza, 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Rozmowa na temat dokarmiania ptaków zimą na podstawie 

wiersza Doroty Gellner Głodny ptaszek oraz obserwacji 

dzieci. 

 

edukacja 

muzyczna 

16 2. Nauka piosenki Zimowa wyliczanka. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Rozwiązywanie i układanie zadań na dodawanie w zakresie 

5. 
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wychowanie 

fizyczne 

46  4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe przy piosence Zimowa wyliczanka. 

Dzień 3. Co jedzą goście z północy? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Rozwiązywanie i układanie zadań na dodawanie w zakresie 

5. 

 

edukacja 

przyrodnicza 

 2. Wprowadzenie nazwy nowego miesiąca – stycznia na 

podstawie wiersza Apolinarego Nosalskiego O dwunastu 

braciach. 

 

edukacja 

przyrodnicza, 

edukacja 

polonistyczna 

 

 3. Poznanie przedstawicieli ptaków przylatujących do nas na 

zimę na podstawie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej 

Czubaty gość z północy. 

 

wychowanie 

fizyczne 

46 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy naśladowcze dotyczące sposobu poruszania się ptaków. 

Dzień 4. Jak leśne zwierzęta radzą sobie w zimie? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

polonistyczna 
 1. Rozmowa o sposobie spędzania zimy przez zające na 

podstawie wiersza Ewy Szelburg-Zarembiny Zajączek. 

Wprowadzenie liter z, Z. 

 

zajęcia  

techniczne 

 2. Karmnik z papieru. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Rozwiązywanie i układanie zadań na odejmowanie w 

zakresie 5. 

 

wychowanie 

fizyczne 

47  4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy naśladowcze dotyczące sposobu poruszania się 

zajączków. 

Dzień 5. Kto pomaga leśnym zwierzętom? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Rozwiązywanie zadań na odejmowanie w zakresie 5. 

 

edukacja 

przyrodnicza, 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Rozmowa o dokarmianiu zimą leśnych zwierząt na 

podstawie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej Przy leśnych 

paśnikach.  

 

wychowanie 

fizyczne 

48 3. Zabawy rzutne na śniegu.  

– Zabawy na śniegu. 

– Rzucanie śnieżkami do celu. 

lub Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 7.  

– Kształtowanie prawidłowej postawy ciała. 

– Wzmacnianie siły mięśni rąk i nóg. 
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Blok 17. Zimowe zabawy na śniegu (18 godz.) 

 

Dzień 1. Bawimy się bezpiecznie 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna, 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Rozmowa o bezpieczeństwie w czasie zabaw zimowych na 

podstawie obrazka i wiersza Jadwigi Korczakowskiej Kto 

chce jeździć razem ze mną? 

 

edukacja 

społeczna 

 2. Zasady zachowania się podczas zabaw na śniegu. 

 

zajęcia 

techniczne 

 3. Papierowe sanki. 

 

wychowanie 

fizyczne 

48 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy naśladowcze dotyczące sportów zimowych. 

Dzień 2. Pada śnieg! 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

polonistyczna 
 1. Rozmowa o tym, kto się cieszy z opadów śniegu, a kto nie, 

na podstawie wiersza Doroty Gellner Pada śnieg. 

Wprowadzenie liter ł, Ł. 

 

edukacja 

muzyczna 

17 2. Zabawy przy piosence Zima. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Przemienność dodawania. 

 

wychowanie 

fizyczne 

49  4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe przy piosence Zima. 

Dzień 3. Ulepimy bałwana, śniegowego bałwana… 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Rozwiązywanie zadań na dodawanie w zakresie 5. 

 

edukacja 

polonistyczna 

 2. –3. Rozmowa z dziećmi na temat lepienia bałwana na 

podstawie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej Zimowe 

zabawy i historyjki obrazkowej. 

 

wychowanie 

fizyczne 

49 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy rzutne i naśladowcze. 

Dzień 4. Sporty zimowe 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna, 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Rozmowa o tym, jakie cechy powinien mieć sportowiec – na 

podstawie opowiadania Miry Jaworczakowej Właśnie! 

i doświadczeń dzieci. 

  

edukacja 

plastyczna 

19 2. Malowanie farbami – Sporty zimowe.  

 

edukacja 

matematyczna 

 5. Rozwiązywanie i układanie zadań na odejmowanie w 

zakresie 5. 
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wychowanie 

fizyczne 

50  4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy z elementami sportowej rywalizacji 

Dzień 5. Na zimne dni herbatka z cytryną 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Rozwiązywanie zadań na dodawanie i odejmowanie  

w zakresie 5. 

 

 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Zabawy językowe z wierszem Agnieszki Frączek 

Ciekawskie C. Wprowadzenie liter c, C. 

 

wychowanie 

fizyczne 

51 3. Zabawy na śniegu z sankami. 

– Stosowanie w praktyce ustalonych zasad zachowania się 

podczas zabaw na śniegu. 

– Zapoznanie z techniką zjeżdżania na sankach i techniką 

hamowania. 

– Rzucanie śnieżkami do celu. 

Lub Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 8.  

– Wzmacnianie siły mięśni brzucha. 

 

 

Blok 18. Moja babcia i mój dziadek (18 godz.) 

Dzień 1. Kim są dziadkowie?  

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna, 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Rozmowa o roli babć i dziadków w życiu dziecka na 

podstawie doświadczeń dzieci i wiersza Moi dziadkowie. 

 

edukacja 

społeczna 

 2. Etapy życia człowieka i związane z nimi potrzeby. 

 

edukacja 

plastyczna 

20 3. Ozdobna kartka. 

 

wychowanie 

fizyczne 

51 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy naśladowcze dotyczące sposobu poruszania się ludzi w 

różnym wieku. 

Dzień 2. Piosenki dla dziadków 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

polonistyczna 
 1. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu wyrazów z sylabami: ci, cio, 

cia, cie, cią, cię. 

 

edukacja 

muzyczna 

18 2. Nauka piosenki Piosenka o dziadku lub Piosenka dla babci. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Wprowadzenie liczby 6. 

 

wychowanie 

fizyczne 

52  4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Nauka tańca polka tramblanka. 

 



 26 

Dzień 3. Jaka jest babcia? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Liczba 6 w aspekcie miarowym i monetarnym. 

 

edukacja 

społeczna, 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Rozmowa na temat babć na podstawie doświadczeń dzieci i 

wiersza Ireny Suchorzewskiej Różne bywają babcie. 

 

edukacja 

polonistyczna 

 3. Określanie nastroju wiersza Agnieszki Frączek Kraina 

Jąjęlajka. Wprowadzenie liter j, J. 

 

wychowanie 

fizyczne 

52 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Tańczenie polki tramblanki. 

Dzień 4. Jaki jest dziadek? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna, 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Rozmowa o roli dziadka w rodzinie na podstawie 

doświadczeń dzieci i wiersza Wandy Chotomskiej Kwiaty dla 

dziadka. 

 

zajęcia 

techniczne 

 2. Ramka na zdjęcie. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Dodawanie w zakresie 6. 

 

wychowanie 

fizyczne 

53  4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Tańczenie polki tramblanki. 

Dzień 5. Jestem dobrym wnuczkiem! 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Odejmowanie w zakresie 6. 

 

edukacja 

społeczna, 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Rozmowa o zachowania się dzieci względem swoich 

dziadków i osób starszych na podstawie opowiadania Marii 

Rosińskiej Taki jest Paweł. 

 

wychowanie 

fizyczne 

54 3. Zabawy na śniegu z sankami. 

– Stosowanie w praktyce ustalonych zasad zachowania się 

podczas zabaw na śniegu. 

– Zapoznanie z techniką zjeżdżania na sankach i techniką 

hamowania. 

– Rzucanie śnieżkami do celu. 

Lub Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 8.  

– Wzmacnianie siły mięśni brzucha. 
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Zintegrowany rozkład materiału do klasy pierwszej 

do podręcznika Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła 

Semestr II 

 

LUTY 

Blok 1. Kuchenny bon ton (18 godz.) 

Dzień 1. Jak należy zachowywać się przy stole? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna i 

etyka 

 1. Rozmowa o kulturze i sposobach spożywania posiłków na 

podstawie doświadczenia dzieci i opowiadania Grzegorza 

Kasdepke Zachowanie przy stole. 

 

edukacja 

plastyczna 

21. 2.  Składanka techniką orgiami – kubek. 

 

edukacja 

polonistyczna 

 3. Rozmowa o zwykłych rzeczach w poetyckiej formie na 

podstawie wiersza Anny Rżysko-Jamrozik W kuchni. 

Wprowadzenie liter g, G. 

 

wychowanie 

fizyczne 

54 ½. 4. Zabawy ruchowe  (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe przy piosence Pychotka-smakotka. 

– Zabawy naśladowcze. 

Dzień 2. Dlaczego człowiek musi jeść? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Rozmowa na temat: Dlaczego człowiek musi jeść? 

 

edukacja 

przyrodnicza 

 2. Utrwalenie nazw jesiennych i zimowych miesięcy na 

podstawie fragmentu wiersza Apolinarego Nosalskiego  

O dwunastu braciach. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 6. 

 

wychowanie 

fizyczne 

55. 1. Zabawy ruchowe  (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy przy piosence Pychota-smakotka 

– Zabawy rozwijające szybko reakcję na sygnał. 

– Rzucanie i chwytanie piłki. 

Dzień 3. O czym trzeba pamiętać, przyrządzając posiłki? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 

 1. Wprowadzenie liczby 7. 

 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Rozmowa o tym, na co ma wpływ sposób odżywiania się 

ludzi na podstawie wiersza Marka Bartkowicza Słodki 

kucharz i własnych doświadczeń dzieci. 

 

zajęcia  3. Wykonanie deseru – galaretka z owocami. 
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techniczne  

wychowanie 

fizyczne 

55 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy przy piosence Pychota-smakotka 

– Zabawy utrwalające kolejność dni tygodnia. 

Dzień 4. Pychotka-smakotka 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Rozmowa o wpływie ilości spożywanego pożywienia na 

zdrowie człowieka na podstawie wiersza Agnieszki Frączek 

Żarłoczne B. Wprowadzenie liter b, B. 

 

edukacja 

muzyczna 

19 2. Nauka piosenki Pychotka-smakotka. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Liczba 7 w aspekcie monetarnym i na zegarze. 

 

wychowanie 

fizyczne 

56 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy przy piosence Pychota-smakotka 

– Zabawy rozwijające szybką reakcję na sygnał. 

– Biegi i skoki obunóż i jednonóż. 

Dzień 5. Pomagam w kuchni 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 

 1. Dodawanie w zakresie 7. 

 

edukacja 

społeczna i 

etyka 

 2. Rozmowa na temat odpowiedzialności za własne 

postępowanie i odwagi przyznawania się do winy na 

podstawie opowiadania Jadwigi Jasny-Mazurek Samo się... 

i własnych doświadczeń dzieci. 

 

wychowanie 

fizyczne 

57. 3. Zabawy i ćwiczenia rzutne – zestaw 10.  

 

 

 

Blok 2.  

Chciałbym być detektywem (18 godz.) 

Dzień 1. Jaki powinien być detektyw? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

społeczna 

 1. Rozmowa na temat potrzeby planowania swoich działań na 

podstawie wiersza Juliana Tuwima Okulary  

i własnych doświadczeń dzieci. 

 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Wypowiadanie się na temat cech detektywa na podstawie 

opowiadania Grzegorza Kasdepke Zagadka pierwsza, czyli 

gdzie są moje skarpetki w delfiny?! 
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edukacja 

plastyczna 

22 3. Ilustrowanie fragmentu opowiadania G. Kasdepke Zagadka 

pierwsza czyli gdzie są moje skarpetki w delfiny?! 

 

wychowanie 

fizyczne 

57 ½. 4. Zabawy ruchowe  (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe przy piosence A czy wy tak potraficie? 

– Zabawy rozwijające myślenie dedukcyjne. 

Dzień 2. A czy ty tak potrafisz? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Wprowadzenie liter p, P na podstawie wiersza Agnieszki 

Frączek Pechowe P. 

 

edukacja 

muzyczna 

20 2. Zabawy przy piosence 

  

 

edukacja 

matematyczna 

 3.Dodawanie w zakresie 7. 

– Liczba 7 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. 

 

wychowanie 

fizyczne 

58 4. Zabawy ruchowe  (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe przy piosence A czy wy tak potraficie? 

Dzień 3. Rozwiązujemy zagadkę śnieżnych zasp 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 
 1. Odejmowanie w zakresie 7. 

 

edukacja 

przyrodnicza 
 2. Rozwiązywanie zagadki z opowiadania Grzegorza 

Kasdepke Zagadka szósta, czyli kto chce rozzłościć pana 

Mietka?! 

 

zajęcia 

techniczne 
 3. Wykonanie koperty na układankę. 

 

wychowanie 

fizyczne 

58 ½. 4. Zabawy ruchowe  (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe związane z odejmowaniem w zakresie 7 

i utrwaleniem nazw dni tygodnia i miesięcy. 

Dzień 4. Rozwiązujemy zagadkę latawca 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

przyrodnicza 

 1. Rozwiązanie zagadki z opowiadania Grzegorza Kasdepke 

Zagadka trzynasta, czyli kto popsuł latawiec?! 

 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Różnicowanie głosek i liter b, p. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3.Rozwiązywanie i układanie zadań na dodawanie i 

odejmowanie w zakresie 7. 
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wychowanie 

fizyczne 

59 4. Zabawy ruchowe  (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe przy piosence A czy wy tak potraficie? 

– Zabawy naśladowcze. 

– Zabawy rozwijające umiejętność rzucania i chwytania. 

Dzień 5. Rozwiązujemy zagadkę Dominika 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 

 1. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 7 z wykorzystaniem 

liczb w kolorach. 

 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Rozwiązanie zagadki z opowiadania Grzegorza Kasdepke 

Zagadka piąta, czyli krócej już nie można! Wprowadzenie 

liter w, W. 

 

wychowanie 

fizyczne 

60 3. Zabawy i ćwiczenia rzutne – zestaw 10.  

– Rozwijanie umiejętności rzucania i chwytania piłki. 

 

 

Blok 3.  

W krainie baśni – między dobrem a złem (18 godz.) 
Dzień 1. W krainie baśni – Kopciuszek 

Edukacja Kolejny 

numer 

Tematy i zadania 

edukacja  

społeczna  

i etyka 

 1. Rozmowa na temat pomagania innym na podstawie 

doświadczeń dzieci oraz ilustracji z różnymi sytuacjami. 

 

edukacja  

polonistyczna 

 2. Poznanie baśni Charlesa Perraulta Kopciuszek. 

 

edukacja 

plastyczna 

 

23 3. Sylwety królewny i królewicza. 

 

wychowanie 

fizyczne 

60 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe przy piosence Był sobie król. 

– Zabawy naśladowcze. 

Dzień 2. Jak wygląda moja królewna? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

polonistyczna 

 1.Opisywanie wyglądu Kopciuszka i królewny z 

wykorzystaniem słów z głoską f.  

Wprowadzenie liter f, F.  

 

edukacja 

muzyczna 

21 2. Zabawy przy piosence Był sobie król. 
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edukacja 

matematyczna 

 3. Rozwiązywanie i układanie zadań. 

 

wychowanie 

fizyczne 

61 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Tańczenie walca przy piosence Był sobie król. 

Dzień 3. W krainie baśni i w życiu – Między dobrem a złem 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 

 1. Wprowadzenie liczby 8. 

 

edukacja 

społeczna i 

etyka 

 2. Rozmowa na temat co jest dobre, a co złe na podstawie 

baśni Charlesa Perraulta Kopciuszek.  

 

edukacja 

przyrodnicza 

 3. Jak można oddzielić różne substancje od siebie? 

 

wychowanie 

fizyczne 

61 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

 

Dzień 4. W krainie baśni – Calineczka 

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

polonistyczna 

 1.Poznanie baśni Hansa Christiana Andersena Calineczka.  

Różnicowanie głosek w – f, wi – fi. 

 

edukacja 

plastyczna 

24 2. Barwy podstawowe i pochodne – Calineczka w krainie 

elfów.  

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Dodawanie w zakresie 8. 

. 

wychowanie 

fizyczne 

62 4. Zabawy ruchowe  (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe związane z liczeniem do 8 w aspektach 

kardynalnym i porządkowym. 

– Zabawy naśladowcze. 

 

Dzień 5. W krainie bajki – Czy wszystkie smoki są straszne?  

Edukacja Kolejny 

numer 
Temat i zadania 

edukacja 

matematyczna 

 1. Rozwiązywanie zadań na dodawanie w zakresie 8. 

 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Czytanie i inscenizowanie Bajki o smoku. 

– Dobieranie odpowiednich ilustracji do fragmentów bajki. 

 

wychowanie 

fizyczne 

63. 3. Ćwiczenie indywidualne, w parach i w grupach. 

– Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia 
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gimnastyczne rąk, nóg i tułowia. 

– Rozwijanie umiejętności wykonywania ćwiczeń indywidualnie, 

w parach i w grupach. 

 

 

MARZEC 

Blok 1. Jestem mieszkańcem Polski i Europy (18 godz.) 

Dzień 1. Jestem mieszkańcem swojej miejscowości 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Rozmowa o oznakach przedwiośnia na podstawie obserwacji 

dzieci oraz wiersza Apolinarego Nosalskiego O dwunastu 

braciach. Wprowadzenie liter u, U. 

 

edukacja 

społeczna 

i etyka 

 2.–3. Wycieczka po miejscowości lub mieście, w którym 

mieszkamy. 

 

wychowanie 

fizyczne 

63 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Kształcenie szybkiej reakcji na komendy sportowe. 

– Zabawy naśladowcze. 

– Pokonywanie przeszkód naturalnych. 

Dzień 2. Jestem Polakiem 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

społeczna i 

etyka 

 1. Rozmowa na temat miejscowości lub miasta, w którym 

mieszkają dzieci.  

 

edukacja 

muzyczna 

22 2. Zabawy przy piosence Nasze polskie ABC. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Godziny od 1.00 do 8.00 na zegarze. 

 

wychowanie 

fizyczne 

64 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Taniec przy piosence Nasze polskie ABC. 

– Nauka tańca regionalnego. 

Dzień 3. Warszawa – stolica Polski 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

matematyczna 

 1. Dodawanie w zakresie 8 z wykorzystaniem liczb w kolorach.  

 

edukacja 

polonistyczna 

 2.–3. Zbieranie informacji o stolicy Polski. Wprowadzenie liter 

ó, Ó.  

 

wychowanie 

fizyczne 

64 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

Dzień 4. Jestem Polakiem i Europejczykiem 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

polonistyczna 

 1a. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu wyrazów z u i ó. 

 

edukacja  1b. Rozmowa o Polsce, Europie i Unii Europejskiej. 
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społeczna i 

etyka 
Wielka litera w nazwach państw. 

 

edukacja 

plastyczna 

25 2. Wykonanie albumu Polska i kraje Unii Europejskiej. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Rozwiązywanie zadań na dodawanie w zakresie 8. 

 

wychowanie 

fizyczne 

65 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe przy piosence Nasze polskie ABC. 

– Zabawy naśladowcze połączone z liczeniem w zakresie 8. 

Dzień 5. Mój kolega z Unii Europejskiej 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

matematyczna 

 1. Odejmowanie w zakresie 8. 

 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Rozmowa na temat treści listów chłopców z Polski i z 

Niemiec.  

 

wychowanie 

fizyczne 

66 3. Ćwiczenia rąk, nóg i tułowia – zestaw 11. 

 

 

 

Blok 2. Pieniądze to nie wszystko! (18 godz.) 

Dzień 1. Rozmawiamy o historii handlu 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Słuchanie informacji o historii handlu i wprowadzeniu 

pieniędzy jako środka płatniczego. 

Wprowadzenie liter h, H 

 i dwuznaków ch, Ch. 

 

edukacja 

społeczna 

 2. Wycieczka do pobliskiego sklepu. 

 

zajęcia 

techniczne 

 3. Wykonanie portfela techniką origami. 

 

wychowanie 

fizyczne 

66 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe z pokonywaniem naturalnych przeszkód w 

terenie. 

Dzień 2. Rozmawiamy o pieniądzach 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Rozmowa na temat polskich monet i banknotów na podstawie 

opowiadania nauczyciela i tekstu Monety i banknoty. Czytanie 

i pisanie wyrazów z h i ch. 

 

edukacja 

muzyczna 

23 2. Zabawy przy piosence Umiem liczyć do dziesięciu. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Dodawanie w zakresie 8. 

 

wychowanie 

fizyczne 

67 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy przy piosence Umiem liczyć do dziesięciu. 
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Dzień 3. Zbliża się wiosna 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

matematyczna 

 1. Odejmowanie w zakresie 8. 

 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Wprowadzenie dwuznaków sz, Sz na podstawie wiersza Ewy 

Małgorzaty Skorek Głoska sz. 

 

edukacja 

przyrodnicza 

 3. Spacer w pobliżu szkoły– Szukanie oznak wiosny. 

. 

wychowanie 

fizyczne 

67 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe na powietrzu. 

Dzień 4. Co można mieć za pieniądze, a czego nie? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacje 

społeczna i 

etyka, 

polonistyczna 

 1. Rozmowa na temat, czym można się chwalić, a czym nie na 

podstawie doświadczeń dzieci i tekstu Doroty Niewoli 

Chwalipięta. Różnicowanie głosek s – sz. 

 

edukacja 

matematyczna 

 2.Dodawanie i odejmowanie w zakresie 8. 

 

edukacja 

plastyczna 

26 3. Technika frotażu – Kompozycji z użyciem monet złotowych i 

groszowych. 

 

wychowanie 

fizyczne 

68 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Ruchowe ilustrowanie rymowanek. 

Dzień 5. Przygoda na zakupach 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

matematyczna 

 1. Odejmowanie w zakresie 8. 

 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Układanie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej.  

Pisanie wyrazów z h i ch. 

 

wychowanie 

fizyczne 

69 3. Ćwiczenia bieżne z elementem rywalizacji – zestaw 12. 

– Poznanie zasad sportowej rywalizacji. 

– Ćwiczenia mięśni nóg. 

 

Blok 3. Czy już pachnie wiosną? (18 godz.) 

Dzień 1. Gdzie jest wiosna? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Rozmowa na temat wiosny 

 i jej oznak inspirowana obserwacjami dzieci i wierszem Danuty 

Gellnerowej Gdzie jest wiosna?  

 

edukacja 

przyrodnicza 

 2. Spacer w pobliżu szkoły –szukanie oznak wiosny. 

 

edukacja 27 3. Wycinanka z kolorowego papieru – Bazie wierzbowe w wazonie. 
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plastyczna  

wychowanie 

fizyczne 

69 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy na powietrzu, na powitanie wiosny. 

Dzień 2. Kogo cieszy wiosenne słoneczko? 
Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

muzyczna 

24 1. Melodia cicha i głośna. Nauka piosenki Wiosenne słońce. 

 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Wprowadzenie dwuznaków cz, Cz na podstawie wiersza 

Czarek. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Liczenie do 9. 

 

wychowanie 

fizyczne 

70 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy twórcze. 

– Zabawy przy piosence Wiosenne słońce. 

 

 

Dzień 3. Jaki kolor ma wiosna? 
Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

matematyczna 

 1. Porównywanie i porządkowanie liczb w zakresie 9. 

 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Czytanie wiersza Paczki. Czytanie i pisanie wyrazów oraz 

zdań z dwuznakami: sz, Sz, cz, Cz. 

 

Edukacje: 

przyrodnicza, 

plastyczna i 

muzyczna 

 3. Zabawa dydaktyczna Pory roku. 

 

wychowanie 

fizyczne 

70 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy przy piosence Wiosenne słońce. 

– Zabawa naśladowcza Pracowita wiosna. 

Dzień 4. Dlaczego wiosenne kwiaty są pod ochroną? 
Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacje: 

przyrodnicza 

i 

polonistyczna 

 1. Rozmowa na temat wczesnowiosennych kwiatów na 

podstawie wierszy Włodzimierza Scisłowskiego Przebiśnieg i 

Krokus oraz własnych obserwacji dzieci. 

Przesadzanie kwiatów w klasie.  

  

zajęcia 

techniczne 

 2. Praca przestrzenna z papieru – Koszyk pani Wiosny. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Rozkład liczby 9 na dwa składniki. 

 

wychowanie 71 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 
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fizyczne – Zabawy ruchowe związane z liczeniem w zakresie 9. 

– Zabawy twórcze. 

Dzień 5. Co robią zwierzęta w marcu? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

matematyczna 

 1. Rozkład liczby 9 na więcej niż dwa składniki. 

 

edukacja 

przyrodnicza 

 2. Rozmowa na temat: Co robią zwierzęta w marcu? na 

podstawie obserwacji dzieci i opowiadania Agnieszki Galicy 

Chomik szuka wiosny. 

 

wychowanie 

fizyczne 

72 3. Ćwiczenia bieżne z elementem rywalizacji – zestaw 12. 

 

 

 

Blok 4. Wielkanoc (3 dni) 

 

Dzień 1. Wielkanocne zwyczaje 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

polonistyczna 

 1.–2. Poznanie zwyczajów związanych ze świętami 

wielkanocnymi na podstawie wiersza Hanny Łochockiej Na 

wielkanocnym stole. 

 

edukacja 

przyrodnicza 

 3.a. Co jajko ma w środku? – badanie budowy jajka. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3.b. Ćwiczenia klasyfikacyjne. 

 

wychowanie 

fizyczne 

72 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy naśladowcze angażujące wszystkie grupy mięśniowe. 

 

Dzień 2. Co było pierwsze: kura czy jajko? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Co było pierwsze kura czy jajko? – rozmowa na podstawie 

historyjki obrazkowej i własnych obserwacji dzieci. 

 

edukacja 

muzyczna 

25 2. Dźwięki szybkie i wolne.  

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Ćwiczenia klasyfikacyjne. 

 

wychowanie 

fizyczne 

73 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy naśladowcze angażujące wszystkie grupy mięśniowe, 

ilustrujące wiersz Kokoszeczka. 



 37 

Dzień 3. Wielkanocne życzenia 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Zapamiętywanie kolejności zdarzeń w opowiadaniu 

Agnieszki Galicy Bajeczka wielkanocna. 

 

edukacja 

plastyczna 

28 2. Wykonanie karty świątecznej. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Ćwiczenia percepcji wzrokowej. 

 

wychowanie 

fizyczne 

74 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy bieżne. 

– Zabawy naśladowcze. 

 

 

KWIECIEŃ 

Blok 1. Chciałbym być matematykiem (18 godz.) 

Dzień 1. Jak działa waga szalkowa? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

zajęcia 

techniczne, 

edukacja 

matematyczna 

 1. Jak działa huśtawka? – obserwacja i doświadczanie zasady 

działania huśtawki równoważnej. 

 

edukacja  

polonistyczna, 

i społeczna 

 

 2. Rozmowa na temat wiersza Hanny Bechlerowej Miś na 

huśtawce. Wprowadzenie liter ż, Ż. 

 

zajęcia 

techniczne, 

edukacja 

matematyczna 

i społeczna 

 3. Rozmowa na temat Jak ważono dawniej, a jak waży się 

obecnie na podstawie zdjęć i wiadomości dzieci. 

 

wychowanie 

fizyczne 

74 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy na huśtawce. 

– Zabawy bieżne. 

Dzień 2. Od czego zależy wynik ważenia? 
Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

polonistyczna 

i edukacja 

matematyczna 

 1. Praktyczne szukanie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego mała 

lalka waży więcej od dużego misia? 

 

edukacja 

muzyczna 

26 2. Nauka refrenu piosenki Na cztery i na sześć. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Ważenie towarów z użyciem odważników: 1 kg, 2 kg, 5 kg. 

 

wychowanie 

fizyczne 

75 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe przy piosence Na cztery i na sześć. 
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Dzień 3. Dlaczego mówimy: kwiecień plecień? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

matematyczna 

 1. Odejmowanie w zakresie 9. 

 

edukacja 

przyrodnicza 

 2. Rozmowa o zjawiskach pogodowych i przyrodniczych w 

kwietniu na podstawie własnych obserwacji dzieci i fragmentu 

wiersza Apolinarego Nosalskiego O dwunastu braciach. 

 

edukacja 

polonistyczna 

 3. Wprowadzenie dwuznaków rz, Rz. 

 

wychowanie 

fizyczne 

75 ½.  4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Pląsy przy piosence Na cztery i na sześć. 

– Rzucanie i łapanie piłki. 

– Zabawy bieżne. 

Dzień 4. Jak się mierzy? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

polonistyczna 

edukacja 

matematyczna 

 1. Wypowiedzi dzieci na temat mierzenia przedmiotów różnymi 

sposobami na podstawie własnych doświadczeń i opowiadania 

Grażyny Lech Tajemniczy fotel.  

 

edukacja 

matematyczna 

 2. Mierzenie obiektów. Wprowadzenie liczby 0 w aspekcie 

miarowym i pojęcia centymetra. 

 

edukacja 

plastyczna 

29 3. Tworzenie kompozycji z kolorowych sznurków różnej 

długości. 

 

wychowanie 

fizyczne 

76 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe związane z mierzeniem i liczeniem w zakresie 

9. 

Dzień 5. W jakich zawodach potrzebna jest matematyka? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

matematyczna 

 1. Liczba 0 w aspekcie kardynalnym. 

 

edukacja 

społeczna, 

edukacja 

polonistyczna, 

edukacja 

matematyczna 

 2. Rozmowa na temat zawodów związanych z matematyką na 

podstawie opowiadania Wiesławy Żaby-Żabińskiej Jestem 

matematykiem!  

 

wychowanie 

fizyczne 

77 3. Zajęcia sportowe z wykorzystaniem mierzenia. 

– Skok w dal. 

– Rzuty piłeczką tenisową na odległość. 

– Mierzenie odległości umowną miarką. 

 

 

Blok 2. Chciałbym być artystą (18 godz.) 
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Dzień 1. Jaka może być muzyka? 
Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

muzyczna 

27 1. Odgłosy wokół nas – wycieczka w pobliżu szkoły. 

 

edukacja  

polonistyczna, 

edukacja 

muzyczna 

 

 2. Rozmowa na temat: Co to jest muzyka? 

Wprowadzenie dwuznaków dz, Dz. 

 

edukacja 

muzyczna 

28 3. Jaka może być muzyka? – ćwiczenia muzyczne. 

 

wychowanie 

fizyczne 

77 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe kształtujące wrażliwość słuchową. 

Dzień 2. Słuchamy muzyki i tworzymy ją  

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

muzyczna, 

edukacja 

polonistyczna 

29 1. Słuchanie różnych gatunków muzyki i granie na różnych 

instrumentach. 

 

edukacja 

muzyczna, 

zajęcia 

techniczne 

 2. Wykonanie instrumentu muzycznego.  

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Liczba 10 w aspekcie kardynalnym. 

 

wychowanie 

fizyczne 

78 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Ilustrowanie ruchem utworów muzycznych. 

Dzień 3. Kto chce mieć zawód związany z muzyką? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

matematyczna 

 1. Liczba 10 w aspekcie porządkowym i miarowym. 

 

edukacja 

społeczna, 

edukacja 

muzyczna, 

edukacja 

polonistyczna 

 

 2. Rozmowa o zawodach związanych z muzyką na podstawie 

wiadomości dzieci i tekstu Wiesławy Żaby-Żabińskiej Zawody.  

 

edukacja 

muzyczna 

30 3. Koncert piosenki klasowej.  

 

wychowanie 

fizyczne 

78 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe związane z ilustracja utworów muzycznych. 

Dzień 4. W świecie kształtów, barw i faktur 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 
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edukacja 

plastyczna, 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Rozmowa na temat świata barw na podstawie fragmentu 

wspomnień Wassilija Kandinskiego.  

Wprowadzenie dwuznaków dż, Dż. 

 

edukacja 

plastyczna 

30 2. Forma przestrzenna z materiałów odpadowych –  Dżdżownica 

Mila. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Liczenie pieniędzy w zakresie 10 zł. 

 

wychowanie 

fizyczne 

79 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy łączące ruch i taniec z obrazami, kolorami, fakturami i 

liniami. 

Dzień 5. Kto myśli obrazami? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

matematyczna 

 1. Rozkład liczby 10 na składniki. 

 

edukacja 

społeczna, 

edukacja 

polonistyczna 

 2. Rozmowa o zawodach związanych z myśleniem obrazami. 

 

wychowanie 

fizyczne 

80 Zajęcia sportowe z wykorzystaniem mierzenia. 

– Skok w dal. 

– Rzuty piłeczką tenisową na odległość. 

– Mierzenie odległości umowną miarką. 

 

Blok 3. Chciałbym być sportowcem! (18 godz.) 

Dzień 1. Dlaczego trening czyni mistrza? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

polonistyczna 

i społeczna  

 1. Wspólne zastanawianie się, co jest potrzebne, żeby zostać 

mistrzem w sporcie na podstawie opowiadania Czesława 

Janczarskiego Bieg z przeszkodami i własnych doświadczeń 

dzieci. 

 

edukacja 

społeczna 

 

 2. Rozmowa na temat ulubionych sportów dzieci na podstawie 

tekstu Wiesławy Żaby-Żabińskiej Rozmowy o sporcie. 

 

edukacja 

plastyczna 

31 3. Rysunek wybraną techniką – Uprawiam swój wymarzony sport.  

 

wychowanie 

fizyczne 

80 ½.  4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe rozwijające zręczność, poczucie równowagi  

i refleks. 

– Ćwiczenia rozwijające świadomość własnego ciała. 

 

Dzień 2. Co to jest złoty środek? 
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Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

polonistyczna, 

i społeczna 

 1. Rozmowa o tym co jest ważniejsze czytanie czy sport na 

podstawie przemyśleń dzieci i testu Co oni lubią? 

 

edukacja 

muzyczna 

31 2. Nauka tańca trojaka. 

 

Edukacja 

matematyczna 

 3. Porównywanie i porządkowanie liczb w zakresie 10. 

 

wychowanie 

fizyczne 

81 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Nauka tańca Trojaka. 

Dzień 3. Czy taniec to też sport? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

matematyczna 

 1.Rozkład liczby 10 na trzy składniki. 

 

edukacja  

polonistyczna, 

społeczna 

 

 2. Rozmowa na temat rodzajów tańców na podstawie tekstu Moda 

na tańce. Wprowadzenie liter ń, Ń. 

 

zajęcia 

techniczne 

 3. Poznanie właściwości magnesu. 

 

wychowanie 

fizyczne 

81 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Tańczenie trojaka, koziorajki i polki tramblanki. 

Dzień 4. Czy wszyscy mogą uprawiać sport? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

polonistyczna, 

społeczna i 

etyka 

 1. Rozmowa o tym, czy gra w szachy to też sport na podstawie 

opowiadania Grażyny Lech Piotrek.  

 

zajęcia 

techniczne 

 2. Wykonanie latającej rybki – pomocy do zabawy ruchowej. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Nazwy i kolejność miesięcy. 

 

wychowanie 

fizyczne 

82 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Nauka tańca do muzyki Johanna Brahmsa Taniec węgierski. 

Dzień 5. Czy chciałbyś wykonywać zawód związany z ruchem? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

matematyczna 

 1. Dodawanie w zakresie 10. 

 

edukacja  

polonistyczna, 

społeczna 

 2. Rozmowa na temat zawodów, do wykonywania których  

potrzebna jest sprawność fizyczna lub manualna. 
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i etyka  

wychowanie 

fizyczne 

83 3. Zabawy i ćwiczenia rozwijające równowagę, koordynację,  

zręczność, elastyczność, siłę. 

– Rozwijanie równowagi, koordynacji, zręczności, elastyczności i 

siły. 

– Ćwiczenia wzmacniające rozróżnianie strony prawej i lewej. 

 

 

Blok 4. Chciałbym być przyrodnikiem! (18 godz.) 

Dzień 1. Co pomaga, a co szkodzi roślinom w rozwoju? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

polonistyczna, 

przyrodnicza 

 1. Wnioskowanie na podstawie historyjki obrazkowej Kasia i 

Basia, co potrzebne jest roślinom do życia. Czytanie i pisanie 

wyrazów z si, sia, sio, sie, sią, siu. 

 

edukacja  

przyrodnicza 

 

 2. Co szkodzi przyrodzie? – wycieczka w pobliże szkoły.  

 

Edukacja 

przyrodnicza i 

społeczna 

 3. Sadzenie drzewka (drzewek ). 

  

wychowanie 

fizyczne 

83 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe z pokonywaniem naturalnych przeszkód. 

Dzień 2. Jak mogę dbać o czystość na Ziemi? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

polonistyczna, 

przyrodnicza 

i społeczna 

 1. Rozmowa na temat: Jak wyglądałby świat, gdybyśmy nie dbali o 

czystość powietrza, wody i gleby? na podstawie opowiadania Marty 

Sadowskiej Gazuś Spalina i obserwacji dzieci. Wprowadzenie 

liter ś, Ś. 

 

edukacja 

muzyczna 

32 2. Nauka piosenki Każdy kwiat to mały świat. 

 

edukacja 

matematyczna 

 3. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.  

 

wychowanie 

fizyczne 

84 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy bieżne.  

– Rozwijanie szybkiej reakcji na sygnały. 

Dzień 3. Co by było, gdybyśmy nie chronili zwierząt i roślin? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

matematyczna 

 1. Rozwiązywanie zadań na dodawanie i odejmowanie w 

zakresie 10. 

  

edukacja 

polonistyczna, 

przyrodnicza 

 2.–3. Rozmowa na temat: Jak wyglądałby świat, gdybyśmy nie 

chronili zwierząt i roślin? na podstawie wiersza Mieczysławy 

Buczkówny Tylko jeden raz i i wiadomości dzieci. 
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i społeczna  

wychowanie 

fizyczne 

84 ½. 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy naśladowcze o tematyce przyrodniczej. 

Dzień 4. Jak mogę dbać o Ziemię w swoim domu? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

polonistyczna, 

przyrodnicza 

i społeczna 

 1. Rozmowa o tym, co się stanie, gdy na Ziemi zabraknie wody i 

surowców energetycznych na podstawie wiadomości dzieci i 

wiersza Marcina Brykczyńskiego Oszczędzaj energię. 

 

edukacja 

matematyka 

 2.–3. Związek dodawania z odejmowaniem. 

 

wychowanie 

fizyczne 

85 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy z przyborami z surowców wtórnych. 

Dzień 5. Już umiem segregować śmieci! 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

edukacja 

polonistyczna 

 1. Rozmowa o surowcach wtórnych n podstawie wiadomości 

dzieci i opowiadania Anny Mikity Kłopoty w Mieście 

Niepotrzebnych Opakowań.  

 

edukacja 

plastyczna 

32 2. Wykonanie zabawki z surowców wtórnych – Ekoludek. 

 

wychowanie 

fizyczne 

86 3. Zabawy i ćwiczenia rozwijające równowagę, koordynację,  

zręczność, elastyczność, siłę. 

– Rozwijanie równowagi, koordynacji, zręczności, elastyczności i 

siły. 

– Ćwiczenia wzmacniające rozróżnianie strony prawej i lewej. 

 

 

MAJ 

Blok 1. Lubię czytać i pisać (18 godz.) 

 

Dzień 1. Czy wolno dotykać ptasich gniazd? 

 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

przyrodnicza  1. Poznanie zjawisk przyrodniczych występujących w maju na 

podstawie zdjęć, przysłów i fragmentu wiersza Apolinarego 

Nosalskiego O dwunastu braciach.  

 

przyrodnicza, 

polonistyczna 
 2. Rozmowa na temat ptasich gniazd na podstawie wiadomości 

dzieci i tekstu Kto to jest ornitolog? Czytanie i pisanie wyrazów 

 z ci, cia, cio, cie, cię, ciu. 

. 

techniczna, 

przyrodnicza 
 3. Wykonanie bociana. 

  

wychowanie 

fizyczne  

86 ½ 

 

4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy naśladowcze związane z poznawaniem zwyczajów 
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różnych ptaków.  

Dzień 2. Czy chciałbyś zostać pisarzem albo poetą? 

polonistyczna  1. Rozmowa o tym, jak można zostać pisarzem lub poetą. 

Wprowadzenie liter ć. Ć. 

 

muzyczna 33 2. Zabawy przy piosence Piosenka z zagadkami. 

. 

matematyczna  3. Wprowadzenie liczby 11. 

 

wychowanie 

fizyczne 

87 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy przy piosence Piosenka z zagadkami. 

– Zabawy wymagające ilustracji ruchowej podanych tekstów. 

Dzień 3. Odkryj siebie!  

matematyczna  1. Wprowadzenie liczby 11 w aspektach porządkowym i 

miarowym. 

 

społeczna, 

etyka, 

polonistyczna  

 2.–3. Rozmowa na temat ulubionych zajęć dzieci. Czytanie 

tekstu Każde dziecko jest inne.  

Pisanie wyrazów kończących się literami -ść. 
 

wychowanie 

fizyczne 

87 ½ 

 

4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy muzyczne, ruchowe i słowne pozwalające dzieciom 

odczuć swoje preferencje dotyczące różnych upodobań. 

Dzień 4. Czy chciałbyś zostać podróżnikiem? 

polonistyczna  1. Słuchanie tekstu Grzegorza Kasdepke Egipt. Układanie 

opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej i podanych 

wyrazów.  

 

plastyczna 33 2. Wykonanie albumu  

Zapraszamy do naszego regionu. 

 

matematyczna  3. Rozwiązywanie równań typu: a +  = b. 
 

wychowanie 

fizyczne 

88 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy naśladowcze, związane z podróżowaniem. 

Dzień 5. Co to jest autograf? 

matematyczna  1. Rozwiązywanie równań typu: a + = b. 
 

społeczna, 

polonistyczna 

 2.Rozmowa na temat kultury proszenia o autograf inspirowana 

opowiadaniem Grzegorza Kasdepke Autograf. 

 

wychowanie 

fizyczne 

89 3. Wychowanie fizyczne – Skoki obunóż i jednonóż z miejsca. 

– Rozwijanie mocy poprzez zabawy skoczne. 

– Mierzenie długości skoków umowną miarką.  

 

 

Blok 2. Każdy człowiek jest inny! (18 godz.) 
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Dzień 1. Nie oceniaj nikogo zbyt pochopnie! 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

społeczna, 

etyka, 

polonistyczna 

 1.–2. Rozmowa na temat oceniania ludzi inspirowana baśnią 

Małgorzaty Strzałkowskiej Plaster czarownicy. 

Czytanie i pisanie zdań z zi, Zi. 

 

muzyczna, 

plastyczna, 

społeczna 

 3. Zabawy rozwijające wyobraźnię – W ogrodzie czarownicy. 

 

wychowanie 

fizyczne 

89 ½ 

 

4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy naśladowcze i twórczy ruch inspirowany tekstem 

słownym. 

Dzień 2. Nie przezywaj innych! 

muzyczna, 

 

34 1. Nauka piosenki Ewka-Marchewka. 

 

polonistyczna  2. Wprowadzenie liter ź, Ź. 

 

matematyczna  3. Wprowadzenie liczby 12. 

. 

wychowanie 

fizyczne 

90 

 

4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy przy piosence Ewka-Marchewka. 

– Zabawy wymagające ilustracji ruchowej podanych tekstów. 

Dzień 3. Nie jeż się! 

matematyczna 

 

 1. Wprowadzenie liczby 12 w aspektach porządkowym i 

miarowym. 

 

społeczna, 

polonistyczna 

 2. Rozmowa o tym, co może być przeszkodą w znajdowaniu 

przyjaciół i jak sobie z tym poradzić inspirowana opowiadaniem 

Doroty Wdowiak Bajka o jeżyku.  

 

plastyczna 34 3. Wykonanie nakładki na ołówek – Jeżyk, który się nie jeży. 

 

wychowanie 

fizyczne 

90 ½ 

 

 

4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy przy piosence Chodź, kolego! 

– Inscenizowanie ruchem treści opowiadania. 

Dzień 4. Razem czy osobno? 

społeczna  1. Zabawy interakcyjne. 

 

społeczna,  

polonistyczna, 

 

 2. Rozmowa o zaletach i wadach pracy indywidualnej i 

grupowej inspirowana tekstami Razem czy osobno? i Każdy 

jest inny. 

 

matematyczna  3. Rozwiązywanie równań typu:  + a = b. 
  

wychowanie 

fizyczne 

91 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy rozwijające umiejętność współpracy w zespole. 
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Dzień 5. Co sprawia, że się zaprzyjaźniamy? 

matematyczna  1. Rozwiązywanie równań typu:  + a = b. 
 

społeczna, 

etyka, 

polonistyczna 

 2. Rozmowa o tym, co sprawia, że się zaprzyjaźniamy 

inspirowana bajką Grażyny Lutosławskiej Leon i kotka, czyli 

jak rozumieć mowę zegara. 

 

wychowanie 

fizyczne 

92 3. Wychowanie fizyczne –– Skoki obunóż i jednonóż z miejsca.  

– Rozwijanie mocy poprzez zabawy skoczne. 

– Mierzenie długości skoków umowną miarką.  

 

 

Blok 3. Spotkanie z wierszami Jana Brzechwy (18 godz.) 

 

Dzień 1. Kto to jest Jan Brzechwa? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

matematycza  1. Utrwalenie znajomości nazw i kolejności dni tygodnia. 

Czytanie wyrazów z dzi, dzia, dzią, dzie, dzię, dzio, dziu. 

 

polonistyczna  2. Zbieranie i selekcja informacji o Janie Brzechwie.  

Nauka na pamięć wiersza Jana Brzechwy Mucha. 

 

muzyczna  35 3. Zabawy przy piosenkach z tekstami wierszy Jana Brzechwy – 

Leń, Kaczka dziwaczka. 

 

wychowanie 

fizyczne 

92 ½ 

 

4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy przy piosenkach: A czy wy tak potraficie?, Kaczka 

dziwaczka, Leń. 

Dzień 2. W Zoo Jana Brzechwy 

polonistyczna, 

przyrodnicza 

 1. Czytanie wierszy Jana Brzechwy ze zbioru Zoo: Kangur, 

Nosorożec, Dzik. 

 

plastyczna, 

przyrodnicza 

35 2. Lepienie zwierząt z plasteliny. 

 

matematyczna  3. Wprowadzenie liczby 13. 

 

wychowanie 

fizyczne 

93 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy naśladowcze, pozwalające zbierać informacje  

o zwierzętach. 

Dzień 3. Jakie zwierzęta można spotkać w zoo? 

matematyczna  1.Czytanie i pisanie nazw miesięcy. 

  

 

przyrodnicza, 

polonistyczna 
 2.–3. Rozmowa na temat zwierząt egzotycznych i żyjących w 

Polsce inspirowana wierszami Jana Brzechwy: Żubr, Wilk, 

Lis, Papuga, Struś, Pantera. Wprowadzenie dwuznaków dź, 

Dź. 
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wychowanie 

fizyczne 

93 ½ 

 

4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy pozwalające poznać  charakterystyczne zachowania 

poznawanych zwierząt. 

Dzień 4. Po co wielbłądom garby? 

polonistyczna, 

przyrodnicza 

 1. Dostrzeganie humoru w wierszach Jana Brzechwy ze zbioru 

Zoo. Różnicowanie dź – dzi. 

 

matematyczna  2. Wprowadzenie liczby 14. 

 

przyrodnicza 

zajęcia 

techniczne 

 3. Zabawy badawcze Bawimy się powietrzem. 

 

wychowanie 

fizyczne 

94 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy pozwalające poznać charakterystyczne zachowania 

poznawanych zwierząt. 

Dzień 5. Jakim zwierzątkiem chciałbyś być? 

polonistyczna, 

przyrodnicza 

 1. Przygotowanie inscenizacji na podstawie wierszy Jana 

Brzechwy ze zbioru Zoo. Pisanie tytułów wierszy. 

 

matematyczna  2. Wprowadzenie liczby 14 w aspektach miarowym i monetarnym. 

 

wychowanie 

fizyczne 

95 3. Wychowanie fizyczne – Zabawy bieżne ze współzawodnic- 

twem.  

– Rozwijanie poprzez zabawy bieżne: szybkości, zwinności i 

mocy. 

– Kształtowanie umiejętności sportowej rywalizacji  

i kibicowania. 

 

 

Blok 4. Mama i tata i ja (18 godz.) 

Dzień 1. Kim dla mnie są rodzice? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

społeczna, 

polonistyczna 

 1. Rozmowa na temat związku dzieci z rodzicami na 

podstawie wiersza Stanisława Grabowskiego Piosenka 

Kingi i refleksji dzieci. 

  

 

plastyczna 36 3. Wykonanie prezentu dla mamy i taty – Rodzinny parasol  

ochronny. 

 

społeczna, 

polonistyczna 

 2. Rozmowa na temat pokrewieństwa między członkami 

rodziny na podstawie wiadomości dzieci i wiersza Teresy 

Fiutowskiej Kim jestem? 

 

wychowanie 

fizyczne 

95 ½ 

 

4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Rozwijanie zręczności. 
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– Zabawy interakcyjne. 

– Zabawy przy piosence Familijny blues. 

Dzień 2. Czego można się nauczyć od taty? 

społeczna, 

polonistyczna, 

zajęcia 

techniczne 

 1. Rozmowa o tym, czego można się nauczyć od taty, inspirowana 

opowiadaniem Ireny Mężyńskiej Tata uczy Filipa wymieniać 

żarówkę i doświadczeniami dzieci. 

 

przyrodnicza  2. Badanie właściwości gliny i piasku. 

 

matematyczna  3. Wprowadzenie liczby 15. 

 

wychowanie 

fizyczne 

96 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy przy piosence Familijny blues. 

– Zabawy naśladowcze, pozwalające utrwalić nazwy różnych 

zawodów. 

Dzień 3. Gdybym był rodzicem… 

matematyczna  1. Wprowadzenie liczby 16. 

 

społeczna, 

etyka, 

polonistyczna 

 2. Rozmowa o tym, jakimi rodzicami chciałyby być dzieci 

inspirowana fragmentem tekstu Evy Janikovszky Gdybym 

był dorosły i refleksjami dzieci. 

 

muzyczna  36 3. Nauka piosenki Mama w kuchni. 

 

wychowanie 

fizyczne 

96 1/2 4. Zabawy ruchowe  

(½ godz. – wplecione  

w przebieg zajęć). 

– Ćwiczenia związane z liczeniem w zakresie 15. 

– Zabawy przy piosenkach Familijny blues i Mama w kuchni. 

Dzień 4. Czego można się nauczyć od mamy? 

społeczna, 

polonistyczna 

 1. Rozmowa o mamach. Słuchanie opowiadania Joanny 

Papuzińskiej Jak nasza mama odczarowała wielkoluda.  

 

zajęcia 

techniczne 

 2. Wykonanie pudełka z papieru – Prezent dla mamy. 

 

matematyczna  3. Rozwiązywanie równań typu: a – □ = b. 

 

wychowanie 

fizyczne 

97 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy przy piosence Mama w kuchni. 

Dzień 5. Życzenia dla mamy 

matematyczna  1. Rozwiązywanie równań typu: a – □ = b. 

 

polonistyczna  2. Nauka na pamięć wiersza Danuty Gellnerowej Mamo!  

 

wychowanie 

fizyczne 

98 3. Wychowanie fizyczne – Zabawy bieżne ze 

współzawodnictwem.  
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CZERWIEC 

Blok 1. Jestem dzieckiem (18 godz.) 

 

Dzień 1. Czy lubisz swoje odbicie w lustrze? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

społeczna, 

polonistyczna 

 

 1. Opisywanie wyglądu postaci na podstawie opowiadania 

Anny Onichimowskiej Zasypianka z lustrem. 

 

przyrodnicza  2. Wprowadzenie nazwy nowego miesiąca – czerwca. 

 

zajęcia 

techniczne  

 3. Wykonanie odcisku dłoni w masie solnej – Jestem 

niepowtarzalny. 

 

wychowanie 

fizyczne 

98 1/2 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy interaktywne.  

– Zabawy przy piosence Podajmy sobie ręce. 

– Zabawy zaproponowane przez dzieci. 

Dzień 2. Jak rozmawiać, żeby zostać zrozumianym we wszystkich językach świata? 

społeczna, 

etyka, 

polonistyczna 

 1. Rozmowa o tym, co różni, a co łączy dzieci pochodzące  

z różnych krajów inspirowana doświadczeniami dzieci i 

opowiadaniem Barbary Lewandowskiej Takie uprzejme 

dzieci. 

 

muzyczna 37 2. Nauka piosenki  

Podajmy sobie ręce. 

 

matematyczna  3. Wprowadzenie liczby 17. 

 

wychowanie 

fizyczne 

99 

 

4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy przy piosence Podajmy sobie ręce. 

Dzień 3. Co powinieneś wiedzieć o niepełnosprawnych kolegach? 

matematyczna  1. Wprowadzenie liczby 18. 

 

społeczna, 

etyka, 

polonistyczna 

 2.–3. Rozmowa o potrzebach niepełnosprawnych dzieci 

inspirowana doświadczeniami dzieci i opowiadaniami 

Anny Onichimowskiej Dziewczynka ze szkła i Wiesławy 

Żaby-Żabińskiej W księgarni. 

 

wychowanie 

fizyczne 

99 ½ 

 

4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy rozwijające wrażliwość zmysłów. 

Dzień 4. Co by było, gdyby wszystkie dzieci były takie same? 

społeczna, 

polonistyczna 

 1. Rozmowa na temat: Co by było, gdyby wszystkie dzieci były 

takie same? inspirowana opiniami dzieci  

i opowiadaniem Laury Łącz Rzeczy oczywiste.  
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plastyczna 37 2. Malowanie barwami rozbielonymi i zgaszonymi  

– Moi koledzy.  

 

matematyczna  3. Rozwiązywanie równań typu: □ – a = b. 

. 

wychowanie 

fizyczne 

100  4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy pozwalające dostrzec cechy wspólne dzieci. 

– Zabawy przy piosence Podajmy sobie ręce 

Dzień 5. Bawimy się razem! 

matematyczna  1. Rozwiązywanie równań typu: a – □ = b. 

 

polonistyczna  2. Zabawy w rymowanie z wykorzystaniem wierszy 

Małgorzaty Strzałkowskiej.  

 

wychowanie 

fizyczne 

101 3. Wychowanie fizyczne – Ćwiczenia w rzucaniu i chwytaniu 

kółka ringo.  

. 

 

 

Dzień 1. Jakie jest moje podwórko? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

społeczna, 

polonistyczna 

 1. Rozmowa na temat miejsca zabaw dzieci inspirowana 

wierszem Ludwika Jerzego Kerna Nasze podwórko i 

doświadczeniami dzieci. 

 

społeczna, 

polonistyczna 
 2. Bank pomysłów – W co się bawić i czym się bawić na 

podwórku? 

 

plastyczna 38 3. Wykonanie rysunku na temat Bawię się na swoim podwórku. 

 

wychowanie 

fizyczne 

101 ½ 

 

4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy naśladowcze. 

– Zabawy proponowane przez dzieci. 

Dzień 2. Co robić, kiedy się pokłócimy na podwórku? 

społeczna, 

etyka, 

polonistyczna 

 1. Rozmowa na temat konfliktów na podwórku inspirowana 

doświadczeniami dzieci i opowiadaniem Ireny Landau 

Foremka. 

 

muzyka  38 2. Nauka piosenki Lato płynie do nas. 

 

matematyczna  3. Wprowadzenie liczby 19. 

 

wychowanie 

fizyczne 

102 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy przy piosence Lato płynie do nas. 

– Zabawy proponowane przez dzieci. 

Dzień 3. Co się może zdarzyć na podwórku? 

matematyczna  1. Wprowadzenie liczby 20. 
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społeczna, 

etyka, 

polonistyczna 

 2. Rozmowa z dziećmi o tym jak się zachować w sytuacji 

przedstawionej w opowiadaniu Jadwigi Jasny – Mazurek 

Wymarzony prezent. 

 

zajęcia 

techniczne,  

polonistyczna 

 3. Rozmowa o tym, w co powinien być wyposażony rower i 

rowerzysta. 

 

wychowanie 

fizyczne 

102 ½ 

 

4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

 

Dzień 4. Jak się bawić by wszyscy byli zadowoleni? 

społeczna, 

etyka, 

polonistyczna 

 1. Rozmowa o tym jak się bawić, by każdy znalazł miejsce dla 

siebie na podstawie opowiadania Janusza Ryszkowskiego 

Bąbel.  

 

społeczna, 

etyka 

 

 2. Nauka gry w cymbergaja. 

 

matematyczna  3. Liczby od 0 do 20. 

 

wychowanie 

fizyczne 

103 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Gra w cymbergaja. 

Dzień 5. Z kim się bawić na podwórku 

matematyczna  1. Rozwiązywanie równań poznanych typów. 

 

społeczna, 

etyka, 

polonistyczna 

 2. Wypowiedzi na temat z kim się bawić na podwórku na 

podstawie opowiadania Danuty Wawiłow Chcę mieć 

przyjaciela i doświadczeń dzieci.  

 

wychowanie 

fizyczne 

104 3. Wychowanie fizyczne – Ćwiczenia w rzucaniu i chwytaniu 

kółka ringo.  

– Ćwiczenia w rzucaniu i chwytaniu kółka ringo. 

– Rozwijanie umiejętności współdziałania w ćwiczeniach 

zespołowych. 

 

 

Blok 3. Co się we mnie zmieniło przez rok chodzenia do szkoły? (18 godz.) 

 

Dzień 1. Czego się nauczyłem w szkole? 

Edukacja Kolejny 

numer 
Tematy i zadania 

polonistyczna  1. Utrwalenie wiadomości i umiejętności dzieci zdobytych w 

klasie 1. 

 

przyrodnicza  2- 3. Wycieczka na najbliższą łąkę – W poszukiwaniu lata. 

 

wychowanie 

fizyczne 

104 ½ 

 

4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy ruchowe z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania 

terenu. 
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Dzień 2. Gdzie w Polsce można spędzić ciekawe wakacje? 

przyrodnicza, 

polonistyczna 

 1. Rozmowa o tym, w jakim rejonie Polski można spędzić 

ciekawe wakacje na podstawie wiersza Stanisława 

Grabowskiego Chodź z nami, słońce. 

 

muzyka 39 2. Nauka piosenki Hola–ho. 

 

matematyczna  3. Układanie i rozwiązywanie zadań na dodawanie i 

odejmowanie w zakresie 10. 
 

wychowanie 

fizyczne 

105  4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy przy piosence Hola–ho. 

 

Dzień 3. Co możemy robić na wakacjach? 

matematyczna  1. Układanie i rozwiązywanie zadań na dodawanie i 

odejmowanie w zakresie 10. 

 

przyrodnicza, 

polonistyczna 

 2. Rozmowa o tym, jak można spędzić wakacje inspirowana 

wierszem Jerzego Skokowskiego Wakacje. 

 

plastyka 39 2. Wykonanie w grupach prac techniką kolażu – Jesteśmy na 

wakacjach. 

 

wychowanie 

fizyczne 

105 

1/2 

 

4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Ćwiczenie szybkiej reakcji na umówione sygnały. 

– Zabawy pantomimiczne. 

– Zabawy ze śpiewem przy piosence Hola–ho. 

Dzień 4. Jak bezpiecznie spędzić wakacje? 

społeczna, 

polonistyczna 

 1. Formułowanie wakacyjnych rad dotyczących bezpieczeństwa 

dzieci.  

 

zajęcia 

techniczne 

 2. Wykonanie pożegnalnego prezentu dla koleżanki lub kolegi. 

 

matematyczna  3. Rozwiązywanie zadań nietypowych. 

 

wychowanie 

fizyczne 

106 4. Zabawy ruchowe (½ godz. – wplecione w przebieg zajęć). 

– Zabawy przy piosence Hola–ho. 

– Zabawy naśladowcze. 

Dzień 5. Co to jest świadectwo? 

matematyczna  1. Rozwiązywanie zadań nietypowych. 

 

 

społeczna, 

polonistyczna 

 2. Rozmowa o tym, co to jest świadectwo i jak należy się z nim 

obchodzić inspirowana opowiadaniem Hanny Ożogowskiej 

Świadectwo. 

 

wychowanie 

fizyczne 

107 3. Wychowanie fizyczne – Gry i zabawy z piłką.  

– Rozwijanie umiejętności rzucania i chwytania piłki. 

– Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole. 

– Rozwijanie umiejętności rywalizowania.  
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