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1. WSTĘP 

 

Program „Przyjaciele przedszkolaka” został opracowany w oparciu o Podstawę 

programową dla uczniów polskich uczących się za granicą (Warszawa 2010). To propozycja 

dla nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym (5- i 6-latki), które mieszkają 

poza Polską i uczęszczają do placówek oświatowych w kraju zamieszkania. 

W programie, w propozycjach rozwiązań dydaktycznych, ze szczególną uwagą zostały 

potraktowane potrzeby rozwojowe dzieci 5-, 6-letnich, ich naturalna aktywność fizyczna, 

chęć zabawy i ciekawość. Proponowane sposoby osiągania celów wspierają jednocześnie 

rozwój dziecka w sferach: fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej i etycznej oraz społecznej. 

Przewidziane w programie zintegrowane działania mają pomóc w osiągnięciu 

najważniejszych celów sformułowanych w dokumencie i stanowić dla dzieci ciekawe 

doświadczenie, które pomoże im rozwijać się równomiernie w obszarze poznawczym, 

społecznym, etycznym, emocjonalnym. Zaintrygować mają zabawy, gry, ciekawostki, 

wspólne robienie projektu. Powtarzalne, rytualne czynności typu ćwiczenia percepcji 

słuchowej, wspólne czytanie mają doskonalić umiejętności językowe dzieci, ale też wdrażać 

do podejmowania obowiązków. 

Program podzielono na dziesięć rozdziałów, które porządkują treści nauczania zgodnie 

z zasadą stopniowania trudności i nauczania spiralnego. Rozdziały są tożsame z kalendarzem 

szkolnym i porządkują treści w układzie od września do czerwca. Każdy rozdział zawiera, 

zależnie od czasu przeznaczonego na naukę w danym miesiącu, 3 lub 4 karty programowe. 

Karta programowa jest odzwierciedleniem tygodniowego spotkania dzieci z nauczycielem. 

Program składa się z 33 kart, które odpowiadają liczbie tygodni w roku szkolnym. 

Karta programowa zawiera informacje o tym, 

   - jakie wymagania z podstawy programowej realizowane są w czasie zajęć, 

   - jakich osiągnięć od ucznia się oczekuje, 

- jakie treści nauczania, czyli kręgi tematyczne, słownictwo, przewidziano na daną 

jednostkę, 

- w jaki sposób można osiągnąć założone cele, czyli zadania dla ucznia oraz wskazanie 

form, metod i technik pracy. 

Kolejność zadań w karcie programowej pomyślana jest tak, aby:  



4 

 

- dzieci, uaktywniając posiadane doświadczenie, zdobyły nową wiedzę i umiejętności, 

- mogły je utrwalić i wyćwiczyć, 

- nauczyciel mógł sprawdzić (zaobserwować) w zabawie, pracy plastycznej lub 

specjalnie przygotowanej karcie pracy postępy (rozwój) dziecka. 

Zapisy w karcie mają charakter scenariusza konkretnych zajęć dydaktycznych. Pozwalają 

na samodzielne stworzenie pomocy dydaktycznych lub skorzystanie z modułowego 

podręcznika „Włącz Polskę”. 

Wyodrębniony w kartach programowych dział „Słownictwo” służy między innymi 

wymienieniu słów, terminów występujących w przywoływanych tekstach. Nie oznacza to 

jednak, że dzieci mają włączyć je do czynnego słownika, a jedynie jest to sugestia dla 

nauczyciela, że powinien zadbać o stworzenie sytuacji dydaktycznych pomagających dziecku 

zrozumienie znaczenia danego słowa, wyrażenia, tekstu.  

Każdy rozdział opowiada o bohaterze. Niektórzy z nich to znane i popularne postacie 

w przestrzeni polskiej kultury dziecięcej, na przykład pies Reksio, kot Filemon, żaba Monika. 

Wszyscy oni tworzą grono przyjaciół przedszkolaka.  

Rolą przyjaciela przedszkolaka jest pomoc dziecku w zrozumieniu otaczającej go 

rzeczywistości oraz wprowadzenie w świat języka i kultury polskiej. Na przykład owieczka 

Beza opowiada o swojej rodzinie, jednocześnie nazywając ją w języku polskim i tworząc 

zrozumiały dla dziecka przekaz o tym, czym jest rodzina w tradycji i kulturze polskiej. 

Rodzina, świat zabawek, świat przyrody, świat wartości opisywane są w polskim języku 

„dziecięcym” w kontekście świata, z jakim dziecko spotyka się codziennie w miejscowej 

szkole, w miejscowym środowisku. 

 

Aby pobudzić aktywność dziecka, ciekawość, odkrywczość i twórczość, preferujemy 

metody nauczania wykorzystujące zabawę, śpiew, deklamację, inscenizację, eksperyment. 

Uczenie i rytm traktowane są jako nierozłączne, dlatego w nauce języka polskiego dzieci 

w wieku przedszkolnym dominują piosenki, pląsy, rymowanki, wiersze i proza rymowana 

oraz rytmiczny ruch. 

W doborze lektur, tekstów kultury uwzględniono te tradycyjne (znane pokoleniom 

dziadków), jak i najbardziej współczesne. W ten sposób przedszkolak przygotowuje się do 
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rozmowy i rozumienia zarówno dziadków, rodziców, jak i rówieśników w kraju, otrzymuje 

możliwość tworzenia w języku powszechnie zrozumiałym. 

Zakres propozycji dydaktycznych w kartach programowych jest obszerny (często zbyt 

obszerny na realizację podczas jednego spotkania). Daje to możliwość wyboru zadań 

dydaktycznych, dostosowanie ich do potrzeb dzieci, z uwzględnieniem różnych możliwości 

organizacyjnych szkoły i indywidualnych pasji nauczycieli. 
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2. PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA 

 

W programie wprowadzono wiele sytuacji rozwijających gotowość do nauki czytania. 

Często jest to zabawa, śpiew czy recytacja, a także kącik czytelniczy, który ma oswajać 

z ciekawymi lekturami i wdrażać do bycia aktywnym, zainteresowanym czytelnikiem. 

Dzieci, słuchając czytanych (recytowanych, śpiewanych) tekstów, poszerzają zakres 

słownictwa biernego oraz czynnego, ćwiczą słuch mowny i poznają symbole (wyrazy, 

a potem litery). Poprzez zaciekawienie informacją niesioną przez symbole, samodzielnie 

zaczynają czytać sensy. W odniesieniu do celu nadrzędnego, zastosowano elementy różnych 

metod nauczania (metody globalne, analityczno-syntetyczne), by wprowadzanie do czytania 

było ciekawym odkrywaniem znaczeń. W szczegółowych rozwiązaniach proponujemy: 

- na etapie nierozpoznawania kształtu żadnej litery, dzieci czytają globalnie, na przykład 

kojarząc napis na swojej wizytówce z własnym imieniem, nazwy z przedmiotami, imiona 

z osobami, 

- równocześnie z poznawaniem kolejnych liter, wprowadzane jest czytanie analityczno-

syntetyczne z wykorzystaniem sylaby,  

- systematycznie ćwiczony jest słuch mowny. Unika się tradycyjnego głoskowania na 

rzecz wysłuchiwania dźwięków w różnej pozycji i prawidłowego powtarzania brzmienia 

wyrazu. 

Początkowo materiał do czytania zawiera wyłącznie znane dzieciom litery, potem 

stopniowo rozszerzany jest o litery jeszcze nieznane i dzieci, dzięki zjawisku antycypacji, 

ćwiczą czytanie i rozumienie tekstów. Na tym etapie ważne jest zainteresowanie dziecka 

pismem, dlatego w programie nie wymaga się umiejętności czytania ani pisania, a jedynie 

zainteresowanie zabawą w czytanie oraz zachęcenie do podejmowania prób 

odwzorowywania pisma.  

Rodzeniu zainteresowania czytaniem i pisaniem służą takie działania, jak: 

- wspólne czytanie, w którym dzieci dopowiadają końcówki do rymu, 

- układanki obrazkowo-wyrazowe i czytanki obrazkowo-wyrazowe, 

- zabawy ruchowe, np. zbieranie nutek z ukrytą informacją, którą należy odkodować, taniec 

sylab, 
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- „dzień litery”, czyli działania, które nadają literom szczególnej wagi. Zachęca się, by 

w szczególny sposób wprowadzać każdą literę, zauważając ją w imionach dzieci (które też 

mogą mieć wówczas swoje święto). W każdej karcie programowej pojawiają się zabawy 

plastyczne utrwalające kształty liter.  

Poleca się takie organizowanie nauki czytania, aby pobudzać naturalną motywację 

dziecka do stawania się czytelnikiem. Dlatego między innymi należy respektować prawo 

dziecka do popełniania błędów.  

W programie stwarza się okazję do poznania przez dzieci 25 liter, w tym samogłosek 

nosowych (nie wprowadza się dwuznaków i spółgłosek miękkich). Wprowadzając litery 

alfabetu, wzięto pod uwagę stopień trudności w przyswajaniu odpowiadających im 

dźwięków mowy. Jest to zgodne z kolejnością nabywania fonemów przez dzieci oraz 

frekwencją fonemów w językach świata (porównaj: Madelska 2010, str. 49). 

W ramach przygotowania do czytania proponuje się nauczycielowi wykorzystanie 

ćwiczeń:  

- doskonalących spostrzegawczość, koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć, koncentrację, 

- poszerzających zakres słownictwa i rozumienie wyrazów, zdań, tekstów, 

- usprawniających technikę czytania (czytanie sylab otwartych, a następnie zamkniętych), 

- usprawniających artykulację i słuch fonematyczny. 

W programie, za dr Lilianą Madelską przyjmuje się zasadę, że „kilka minut każdej lekcji 

należy poświęcić rozwijaniu świadomości fonologicznej”. (L. Madelska, Bliźniacze słowa. 

Test przesiewowy do badania dojrzałości szkolnej w zakresie percepcji i wymowy dzieci 

wielojęzycznych, Polonijne Centrum Nauczycielskie, Lublin 2010, s. 5).  

Zaleca się badanie słuchu i wymowy dziecka z wykorzystaniem testu przesiewowego, 

opracowanego przez panią dr Madelską, wydanego w formie książkowej, ale też dostępnego 

na stronie internetowej: www.wymowapolska.pl. 

Kolejność interesowania dzieci znakami pisma (literami) jest właściwa dla rozwoju mowy 

dzieci uczących się języka polskiego, a żyjących w środowiskach wielojęzycznych.  

Rozwijanie zainteresowań czytaniem może się odbywać w konsekwentnie prowadzonym 

„Kąciku czytelnika”, w którym proponuje się dzieciom zabawy z książką. To czas na 

samodzielne oglądanie książek i wspólne czytanie. Propozycje zawierają lektury 

dostosowane do zróżnicowanych możliwości i zainteresowań dzieci. Nauczyciel, wybierając 

http://www.wymowapolska.pl/
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lekturę, kieruje się indywidualnymi potrzebami dzieci. Wskazane jest, aby przed 

rozpoczęciem zajęć, nauczyciel zgromadził wymienione w poszczególnych kartach 

programowych teksty. 

 

Budowanie poczucia przynależności do narodu polskiego, według założeń i zapisów 

programu, ma być efektem zainteresowania dziecka językiem polskim i zrodzenia w nim 

zaciekawienia polską kulturą dziecięcą oraz tradycją. Oczekuje się, że proponowane treści 

nauczania wywołają w dziecku sympatię i poczucie radości z kontaktów z tym, co polskie, i że 

dziecko będzie postrzegało Polskę i język polski jako coś, co lubi, co jest dla niego 

wartościowe. W programie proponuje się zabawy przybliżające tradycję Świąt Bożego 

Narodzenia i Wielkanocy, w odniesieniu do tradycji kultywowanych w kraju zamieszkania. 

Zaproponowano także zadania, które pozwolą dzieciom rozpoznać kształt granic Polski na 

mapie, wymienić nazwę stolicy i innych miast Polski, rozpoznać flagę polską i hymn.  

 

Uwaga: Program zawiera szeroko ujęte treści, które nauczyciel powinien zweryfikować 

i dostosować do potrzeb swoich wychowanków. Wszystkie proponowane w programie 

zadania uwzględniają potrzeby rozwojowe dziecka w wieku 5-, 6 lat. Kontekstem, który 

powinien ukierunkowywać modyfikację programu, są między innymi wymagania stawiane 

dzieciom w wieku przedszkolnym w systemie oświatowym kraju zamieszkania. Uwaga ta 

odnosi się przede wszystkim do treści edukacyjnych programu, związanych na przykład 

z kształceniem gotowości do czytania i pisania.   
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3. CEL OGÓLNY PROGRAMU I SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ 

 

Celem ogólnym programu jest rozbudzanie w dzieciach motywacji do uczenia się 

języka polskiego, zainteresowanie kulturą i realiami współczesnej Polski oraz 

zachęcenie do przyjęcia roli „młodego ambasadora Polski” w swoim środowisku. 

 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez: 

1) kształtowanie poczucia własnej wartości i szacunku dla innych osób  

oraz innych kultur, stwarzanie możliwości poznawania uniwersalnych 

wartości, 

2) wzmacnianie poczucia więzi emocjonalnej z rodziną, 

3) zaciekawienie polskimi tradycyjnymi i współczesnymi formami zabawy,  

4) inspirowanie do aktywności poznawczej, 

5) doskonalenie sprawności rozumienia i mówienia w języku polskim,  

6) zapoznanie z polskimi tekstami kultury dla dzieci, 

7) przygotowanie do nauki czytania i pisania w języku polskim, 

8) kształtowanie postawy szacunku dla polskich symboli i tradycji narodowej, 

9) kształtowanie poczucia dumy narodowej i pozytywnego stosunku  

do Polski. 
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4. KARTY PROGRAMOWE 

 

Numer karty 

programowej 1 

Temat miesiąca Owieczka Beza 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Nazywam się Beza, czyli przedstawiamy się grupie 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozumie proste i złożone polecenia,  

 wymawia poznane słowa w sposób na ogół zrozumiały, 

  porozumiewa się w prostych sytuacjach komunikacyjnych, 

 uczestniczy w rozmowie, wyraża w prosty sposób własne 

zdanie. 

Osiągnięcia ucznia 

 przedstawia siebie w bezpośrednim kontakcie, podając swoje 

imię i nazwisko, 

 nazywa rówieśników ich imionami, 

 współpracuje z nauczycielem i innymi dziećmi w zabawie, 

 odczytuje globalnie swoje imię i imiona najbliższych kolegów, 

 wykonuje polecenia nauczyciela, 

 wskazuje litery „e”, „E” w wyrazach. 

Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Ja i moi bliscy: podstawowe informacje o sobie, najbliższa 

rodzina, emocje marzenia, świat wyobraźni 

Życie codzienne: gry i zabawy 

Środowisko naturalne: zwierzęta 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

(do ćwiczeń 

Nazwy zwierząt (owca, owieczka, baran, baranek); nazwy części 

ciała zwierzęcia (tułów, głowa – łeb, uszy, nos, ogon, nogi); nazwy 

czynności (biega, skacze, leży); określenia – duże, mniejsze, 
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percepcji 

słuchowej, 

rozumienia 

wyrazów, 

tekstów itp.) 

najmniejsze. 

Nazwy części twarzy; nazwy podstawowych kolorów; czasowniki: 

rysować, malować, kleić, przyklejać; przymiotniki: ładny, biały, 

wesoły… 

Pary wyrazów o podobnym brzmieniu: na stoku - na stołku /do 

ćwiczeń fonematycznych/.    

Mam na imię…; Nazywam się…; Na stoku góry…; Owieczka jest 

ładna. Rysunek jest ładny. 

Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Poznawanie imion, przedstawianie się. Poznanie imienia 

nauczyciela. Zabawa w kole z wypowiadaniem imion dzieci.  

2. Zgadywanka. Jak ma na imię owieczka przedstawiona na 

ilustracji? Nauczyciel pokazuje ilustracje ciastek (lub 

prawdziwe ciastka) i nazywa je polskimi nazwami (szarlotka, 

kremówka, pączek, beza). Która „słodka nazwa” najbardziej 

pasuje do owieczki i dlaczego?  

3. Czytanie globalnie wyrazów „owieczka”, „owca”, „baranek”, 

„baran”.  

4. Ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu. Nauczyciel odczytuje list, 

w którym Beza przedstawia siebie i swoich rodziców.  

5. Zabawy utrwalające umiejętność globalnego czytania imion. 

Odszukanie karteczki z własnym imieniem. Przedstawienie 

owieczki Bezy – czytanie globalne wyrazu „Beza” i własnego 

imienia.  

6. Ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu. Ponowne wysłuchanie 

listu Bezy. Opowiadanie o swojej rodzinie w sposób podobny 

do Bezy (według struktury zastosowanej w opowiadaniu 

Bezy). 

7. Zabawa plastyczna „Owcza rodzina na stoku” – wspólna 

praca, np. dzieci wydzierają z białego papieru trzy kółeczka 
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i konstruują z nich owieczkę; duże kółko - tułów, małe - 

główka, malutkie – ogonek. Dorysowują uszy, oczy, nos, nogi 

i naklejają na duży arkusz papieru pomalowany na zielono 

z wyraźnie zaznaczonym stokiem góry. Wykonując pracę, 

nazywają czynności i wielkość papierowych kółeczek. 

Nauczyciel dokleja pastuszka siedzącego na stołku. 

8. Ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu i w mówieniu. 

Wymyślanie historii owieczki Bezy.  

9. Ćwiczenia percepcji słuchowej („na stoku” czy „na stołku”) 

www.wymowapolska.pl. 

10. Ćwiczenia percepcji słuchowej. Podziwianie wykonanych 

prac: „ładna”, „ładne”. 

11. Ćwiczenia słownikowe – nazywanie emocji. Wyrażanie 

emocji (zadowolenia z efektów pracy) za pomocą mimiki 

twarzy. 

12. Zabawa „Mało nas…”. Utrwalenie imion dzieci. 

13. Zabawa plastyczna „Mój portret”. Uzupełnianie kredkami 

schematu zamieszczonego w podręczniku o elementy twarzy 

(oczy, nos, usta, włosy). Nazywanie kolorów używanych 

kredek. Przyklejanie własnego imienia.  

14. Ćwiczenia w mówieniu. Prezentowanie własnego portretu. 

15. Ćwiczenia percepcji słuchowej. Podziwianie wykonanych 

prac: „ładna”, „ładne” i „ładny”, „ładni”. 

16. Dzień litery „E”. Naśladowanie głosu owieczki „beee”. 

Prezentacja litery „e”, „E” i wyszukiwanie jej litery w 

czytanych wyrazach. 

17. Praca plastyczna - utrwalenie kształtu litery. Ozdabianie 

dużej litery „E” – praca zbiorowa. 

18. Zabawa ruchowa w kole przy śpiewie nauczyciela „(imię 

dziecka) odjeżdża hen, w daleki świat…”. Sprawdzanie 

znajomości imion dzieci, wykonywanie śpiewanych poleceń 

http://www.wymowapolska.pl/
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nauczyciela.  

19. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem. 

Kącik czytelnika – wprowadzenie rytuału spotkań z książką. 

[To czas na samodzielne oglądanie książek, wspólne 

wybieranie książki do czytania, domyślanie się jej treści, 

czytanie dzieciom fragmentów książki, wymyślanie 

zakończeń wysłuchanej historii, ilustrowanie poznanej 

książki. Po tej części zajęć nauczyciel powinien spiąć 

wszystkie ilustracje dzieci, zaopatrzyć w tytuł książki 

i nazwisko autora, a następnie umieścić w skoroszycie. Tak 

przygotowane „książeczki” powinny być dostępne dla dzieci 

w czasie przeznaczonym na samodzielną lekturę.] 

20. Zadanie domowe – kolorowanie obrazków 

przedstawiających rzeczy, których nazwy zaczynają  

się głoską „e”.  

Termin realizacji Wrzesień 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

Trzymaj się Kamil!, W. Chotomska, w: „Skakanka”, wybór 

i opracowanie E. Brzoza, Nasza Księgarnia, Warszawa 1988. 

Zaczarowane przedszkole, A. Frączek, w: „Przedszkoludki 100 

radości i 2 smutki”, AWM, Janki, Raszyn 2006. 

 

 

Numer karty 

programowej 
2 

Temat miesiąca Owieczka Beza 
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Temat zajęć 

dydaktycznych 

Beza mamę ma i my mamy mamy. 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozumie proste i złożone polecenia, 

 opowiada w prosty sposób akcję utworu oraz opisuje 

bohaterów i relacje między nimi, 

 porozumiewa się w prostych sytuacjach komunikacyjnych, 

 tworzy przy pomocy nauczyciela krótką wypowiedź składającą 

się z prostych zdań. 

Osiągnięcia ucznia 

 współpracuje z nauczycielem i innymi dziećmi w zabawie, 

 wykonuje polecenia nauczyciela, 

 nazywa części ciała zwierzęcia, 

 opowiada o swojej mamie (według schematu), używając 

prostych zdań, 

 odczytuje globalnie poznane wyrazy, 

 wskazuje literę „m”, „M” w wyrazach, 

 inscenizuje treść wiersza. 

Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Ja i moi bliscy: wygląd zewnętrzny, najbliższa rodzina, przyjaciele 

i koledzy 

Zdrowie i sport: najważniejsze części ciała  

Środowisko naturalne: zwierzęta 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

Nazwy części ciała: głowa, nos, oczy, ręce, nogi, brzuch. 

Nazwy członków najbliższej rodziny: mama, tato, siostra, brat, 

babcia, dziadzio. 

Nazwy zwierząt: owca, żaba, skowronek, mysz, biedronka, polny 

konik. 

Pary wyrazów o podobnym brzmieniu: wije – wyje. 
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Wyrazy zaczynające się na „m” 

To jest …, Ona ma…, Ona jest…., Moja mama ma na imię…, Mój 

tata ma na imię… . 

Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Zabawa „Mało nas…” – przypomnienie imion dzieci 

w grupie. 

2. Zabawa „Ciepło – zimno” – „Gdzie ukryła się Beza?” 

Ćwiczenie percepcji wzrokowej i orientacji w przestrzeni. 

Właściwe reagowanie na polecenia.  

3. Ćwiczenia w mówieniu, w oparciu o kolorową ilustrację 

w podręczniku. Co ma mama Bezy? 

4. Ćwiczenia w mówieniu według schematu Co ma moja 

mama? 

5. Opowiadanie o swojej rodzinie według wzoru nauczyciela: 

Moja mama ma na imię…; Moja mama ma… (kolor 

włosów, oczu…). 

6. Zadanie plastyczne Portret mojej mamy – rysunek lub inna 

technika wskazana przez nauczyciela. 

7. Dzień litery „M”. Prezentacja litery „M”, „m”; nazwy 

przedmiotów zaczynające się na „m”. 

8. Rozmowa na temat: Jak mamy troszczą się o swoje dzieci? 

–jako wstęp do wysłuchania wiersza Wandy Chotomskiej 

pt. „Owieczka”. 

9. Ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu. Wysłuchanie historii 

o tym, jak owieczka szukała dzwoneczka, połączone 

z oglądaniem ilustracji. 

10. Ćwiczenia ruchowe, orientacyjno-porządkowe 
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z dzwoneczkiem. Próby odpowiedzi na pytanie, dlaczego 

owieczki na hali mają dzwoneczki? 

11. Ćwiczenia słownikowe. Dobieranie wyrazu do ilustracji: 

dzwon (ilustracja dużego dzwonu), dzwonek (mały 

dzwonek, ręczny), dzwoneczek (kwiat). 

12. Opowiadanie z wykorzystaniem ilustracji historii, jaka 

zdarzyła się owieczce (ustalanie kolejności zdarzeń). 

13. Ćwiczenia słownikowe. Wyjaśnianie znaczenia wyrażenia 

„głos jak dzwon”. Słuchanie nagrania głosu skowronka. 

14. Ćwiczenia percepcji słuchowej – odróżnianie dźwięków 

przyrody. 

15. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem dzwonka 

(zatrzymywanie się na dźwięk dzwonka, wykonywanie 

konkretnych czynności itp.). 

16. Ćwiczenia w czytaniu. Ponowne słuchanie wiersza, 

śledzenie wzrokiem tekstu w książce.  

17. Wyszukiwanie wyrazu „dzwon”, ukrytego w innych 

wyrazach w wierszu. Zakreślanie ołówkiem znalezionych 

wyrazów. Pokolorowanie poznanych liter „e” i „m”. 

18. Inscenizowanie wiersza. Przydział ról (Owieczka, 

Biedronka, Polny Konik, Żabki, Myszka). Nauczyciel czyta 

wiersz, dzieci ruchami ciała, mimiką, inscenizują tekst 

czytany przez nauczyciela. 

19. Rozmowa o posłuszeństwie. Przypomnienie (opowiadanie 

nauczyciela) znanych bajek o wilku i owieczkach.  

20.  Zabawa ruchowa „Owieczki do domu”. Nauczyciel 

początkowo pełni rolę mamy – owcy, potem chętne dzieci 

przejmują rolę nauczyciela. 

21. Ćwiczenia percepcji słuchowej „wije”, „wyje” na 

podstawie ilustracji przedstawiającej mamę owcę, która 

wije wianuszek swojej córeczce – owieczce; za drzewem 
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stoi wilk i wyje; www.wymowapolska.pl. 

22. Ćwiczenia w poprawnym mówieniu słów wysłuchiwanych 

w poprzednim ćwiczeniu. 

23. Zabawa ruchowa Na łące. 

24. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika. 

25. Praca domowa: kolorowanie obrazków, w nazwach 

których na początku słychać „m”. 

Termin realizacji 
wrzesień 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

W. Chotomska, Poczytamy razem. Córeczka owieczka, 

Wydawnictwo Wilga. 

J. Tuwim, Zosia Samosia, w: „Najpiękniejsze wiersze”, 

Wydawnictwo Ad Oculos, Rzeszów 2008. 

J. i W. Grimm, O wilku i siedmiu koźlątkach, w: „Księga bajek braci 

Grimm”, E. Jarmołkiewicz, Zielona Góra 2008. 

R. Piątkowska, Zapach mamy, w: „Opowiadania dla 

przedszkolaków”, Wydawnictwo BIS, Warszawa 2003. 

  

 

Numer karty 

programowej 
3 

Temat miesiąca Owieczka Beza 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Słodka jak beza, czyli co ja lubię jeść. 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozumie proste i złożone polecenia, 

 tworzy przy pomocy nauczyciela krótką wypowiedź składającą 

http://www.wymowapolska.pl/
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się z prostych zdań, 

 opowiada w prosty sposób akcję utworu oraz opisuje 

bohaterów, 

 rozumie proste teksty literackie wspierane obrazkami. 

Osiągnięcia ucznia 

 współpracuje z nauczycielem i innymi dziećmi w zabawie, 

 powtarza wraz z innymi dziećmi refren piosenki, 

 wymienia nazwy swoich ulubionych potraw i smaków, 

 mówi o tym, czego nie lubi jeść, 

 wymienia nazwy przedmiotów na „a”, 

 wskazuje litery „a”, „A” w wyrazach, 

 wykonuje polecenia nauczyciela, potwierdzając rozumienie 

tekstów literackich, 

 opowiada o swoich marzeniach i marzeniach bohatera 

wiersza. 

Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Ja i moi bliscy: emocje, marzenia, świat wyobraźni 

Życie codzienne: żywienie (artykuły spożywcze, posiłki i potrawy) 

Środowisko naturalne: zwierzęta 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

 

Nazwy produktów spożywczych (mleko, bułka, ser); śniadanie; 

nazwy smaków (słodki, gorzki, kwaśny, słony, ostry); wyrazy 

zaczynające się na „a” 

Lubię… . Lubi…. …, Lubię…, nie lubię…, Marzę o …  

Pary wyrazów o podobnym brzmieniu: lepsza - lepsze. 

Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Zabawa w kręgu ze zmianą miejsc. Nauczyciel wymienia 

głośno nazwy produktów spożywczych. Dzieci, które lubią je 

jeść, zamieniają się miejscami w kręgu (słodkie banany, 

kwaśne cytryny, gorzkie czekoladki, ostre papryczki, słone 

ogórki, słodkie ciasteczka, słone ciasteczka…). 

2. Wysłuchanie piosenki „Miło być barankiem". Słowa: 
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F. Leszczyńska; muzyka: B. Lewandowska. 

3. Ćwiczenia językowe: Co smakuje owieczce i jej rodzinie? Czy 

owieczka i baranek lubią słodkie banany?... - używanie 

poprawnej formy gramatycznej w przeczeniu (Nie lubi 

słodkich bananów, czekoladek…). 

4. Karta pracy - zakreślanie swoich przysmaków i przysmaków 

baranka. 

5. Słuchanie piosenki. Włączanie się w śpiew piosenki „Miło 

być barankiem” i wspólne śpiewanie refrenu: „Be, be, be…, 

baranek trawkę je”. 

6. Ćwiczenia artykulacyjne – naśladowanie dźwięków 

wydawanych przez zwierzęta (np. beee…). 

7. Odpowiadanie na pytania: Co lubi Beza? (trawę); Czego nie 

lubi Beza? (mleka, bułki z serem); Co lubią jeść dzieci?; Czego 

nie lubią? (trawy). 

8. Ćwiczenia percepcji słuchowej – „lepsza”, „lepsze”. 

9. Ćwiczenia słownikowe – nazywanie emocji. Jakie smaki 

mają emocje? Próby pokazywania wyrazu twarzy po 

polizaniu cytryny, spróbowaniu cebuli… 

10. Karta pracy - nazywanie wyrazów twarzy (min) nazwami 

smaków i łączenie ich z odpowiednimi produktami 

spożywczymi. (Napisy: słodka mina, kwaśna mina.) 

11. Czytanie ćwiczenia według podanego schematu (Mina 

słodka jak banan. Mina kwaśna jak cytryna.) 

12. Dzień litery „A”. Jak smakuje ananas (agrest, arbuz)? 

Poznanie drukowanej litery „A”, „ a”. Wyszukiwanie w 

wyrazach (w wizytówkach z imionami i wyrazach do czytania 

globalnego) poznanej litery. 

13. Ćwiczenia percepcji słuchowej i słownikowe. Wyrazy na „a” 

– nazywanie przedmiotów, których nazwy zaczynają się na 

poznaną głoskę – ćwiczenia. 
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14.  Ćwiczenia w mówieniu. O czym marzy Beza? – samodzielne 

wypowiedzi dzieci (dopowiadanie do rysunku). 

15. Słuchanie wiersza J. Tuwima pt. „Dyzio marzyciel”. 

16. Zabawa relaksacyjna Leżę na łące…. Dzieci kładą się na 

podłodze (lub kładą głowę na stoliku), zamykają oczy 

i słuchając spokojnej muzyki, przenoszą się w świat marzeń. 

Rysowanie swoich marzeń. Opowiadanie o swoich 

marzeniach. 

17. .Czytanie wiersza o Dyziu. Co lubi Dyzio? - wypowiedzi 

według wyuczonego schematu (lubi lody malinowe, ciastka, 

tort czekoladowy, lubi jeść słodycze). 

18. Zabawa z piłką w kręgu - Słodycze. Dzieci łapią rzucaną przez 

nauczyciela piłkę, ale tylko wtedy, jeśli słyszą nazwę 

produktu słodkiego. Jeśli dziecko pomyli się i złapie piłkę, 

słysząc nazwę produktu o innym smaku – odpada z gry lub 

przejmuje prowadzenie zabawy. 

19. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika. 

20. Praca domowa - wyrazy na „a” – kolorowanie przedmiotów, 

których nazwy zaczynają się na poznaną głoskę – karta 

w książce ucznia. 

Termin realizacji wrzesień 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

H. Bechlerowa, Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował, 

Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1990. 

B. Lewandowska, Na zdrowie! w: A. Ożyńska-Zborowska, 

„Antologia literatury dla najmłodszych”, KAW, Warszawa 2002. 

J. Tuwim, Dyzio marzyciel, w: „Słoń Trąbalski”, Wydawnictwo 

Nasza Księgarnia, Warszawa 1981. 
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R. Piątkowska, Koń, z: „Opowiadania dla przedszkolaków”, 

Wydawnictwo BIS, Warszawa 2003. 

W. Chotomska, O Tadku Niejadku, babci i dziadku, z: „Bajki – 

Grajki”, CD, Wydawnictwo Omedia, Warszawa 2008. 

 

 

Numer karty 

programowej 
4 

Temat miesiąca Biedronka Pola 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Witaj Polu w naszym przedszkolu! 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozumie proste wypowiedzi monologowe i dialogowe,  

o ile otrzymuje dodatkowe wyjaśnienia, 

 tworzy, przy pomocy nauczyciela, krótką wypowiedź 

składającą się z prostych zdań, 

 wymawia poznane słowa w sposób zrozumiały.  

Osiągnięcia ucznia 

 podejmuje współpracę z nauczycielem i innymi dziećmi  

w zabawie, 

 liczy w języku polskim do 5, 

 używa liczebników porządkowych (do 5), 

 wykonuje czynności wskazane przez nauczyciela, 

 rozróżnia kształt litery „P”, „p”, 

 wymienia przedmioty, których nazwy zaczynają się dźwiękiem 

„p”. 
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Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Ja i moi bliscy: emocje marzenia, świat wyobraźni 

Życie codzienne: gry i zabawy 

Środowisko naturalne: rośliny i zwierzęta 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

Nazwy zwierząt; nazwy kolorów; nazwy czynności: idzie, niesie, 

trzyma, porywa, wyrywa, zabrał, odfrunął, spada 

Ma …. Nie ma ….  

Liczebniki porządkowe (pierwsza kropka, …). 

Pary wyrazów o podobnym brzmieniu: półka – bułka. 

Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Wypowiadanie własnych imion z klaskaniem. Liczenie 

sylab. 

2. Poznanie biedronki Poli – wysłuchanie opowiadania 

nauczyciela o tym, jak mała biedronka dostawała w 

prezencie kropki. Liczenie kropek na „sukience” Poli. 

3. Kolorowanie biedronki - ćwiczenie plastyczne w książce 

ucznia. 

4. Zabawy ruchowe przy piosence z programu telewizyjnego 

pt.: Mama i ja. (Tylko biedronka nie ma ogonka). 

5. Wskazywanie odpowiedzi na pytania nauczyciela (Kto ma 

ogonek, a kto nie ma ogonka?). 

6. Lepienie biedronki z plasteliny.  

7. Pola i jej parasol – historyjka obrazkowa. Opowiadanie 

historyjki. 

8. Opowieść ruchowa przy muzyce „Przygoda biedronki 

Poli!”. 

9. Dzień litery „P”. Wprowadzenie liter „P”, „p”. 

10. Czytanie logotomów utworzonych ze znanych liter: pam, 

pom, mop, map, mam, pap, pop, mom. 

11. Zabawa „wstaję – siedzę”. Wysłuchiwanie dźwięku „p” na 

początku wyrazu.  
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12. Wspólne czytanie (nauczyciel i dzieci) tekstu obrazkowego 

o biedronce i muszce. Rozmowa o tym, że owady zapadają 

w sen zimowy. 

13. Zabawa ruchowa przy muzyce (utrwalenie liczebników 

porządkowych do 5). 

14. Ćwiczenia percepcji słuchowej - półka – bułka, 

www.wymowapolska.pl. 

15. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika. 

16. Zadanie domowe: kolorowanie obrazków, w nazwach 

których na początku słychać „p”. 

Termin realizacji październik 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

Janosch,  Ach, jak cudowna jest Panama, w: „Panama. Wszystkie 

opowieści o Misiu i Tygrysku”, Wydawnictwo Znak emotikon 

2010. 

J. Brzechwa, Mucha, w: „Brzechwa dzieciom”, Wydawnictwo 

KAMA, Warszawa 1995. 

Dorota Gellner, Nad bajkową łąką, w: „Ziewnik”, Spółka 

Wydawniczo – Księgarska, Warszawa 1991. 

 

 

Numer karty 

programowej 

5 

Temat miesiąca Biedronka Pola 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Biedroneczko, leć do nieba…! 

http://www.wymowapolska.pl/
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Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozróżnia większość głosek istotnych dla języka polskiego, 

 wymawia poznane słowa w sposób zrozumiały, 

 dzieli wyraz na sylaby, 

 odtwarza z pamięci rymowanki. 

 

Osiągnięcia ucznia 

 współpracuje z nauczycielem i innymi dziećmi w zabawie, 

 łączy rymujące się słowa w pary, 

 rozróżnia kształt litery „T”, „t”, 

 wymienia nazwy przedmiotów na „t”, 

 sylabizuje wyrazy (nazwy zwierząt występujących 

w ćwiczeniu), 

 powtarza rymowankę o biedroneczce. 

 

Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Ja i moi bliscy: najbliższa rodzina 

Dom i otoczenie: pomieszczenia, meble 

Środowisko naturalne: rośliny i zwierzęta 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

Nazwy pomieszczeń w domu (kuchnia, sypialnia, salon); nazwy 

sprzętów domowych (lodówka, telewizor, kuchenka, lampa); 

nazwy mebli (łóżko, szafa, szafka, stół, krzesło, fotel, kanapa, 

stolik). 

Wyrazy określające położenie w przestrzeni (na, nad, pod, obok, 

za); kierunki (lewa strona, prawa strona); liczebniki porządkowe. 

Z prawej (lewej) strony; Mianownik i dopełniacz l. poj. i l. mn. 

wyrazu „biedronka”.  

Para nominalna Tomek – domek, 
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Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Zabawy w kręgu ze wspólnym wypowiadaniem 

rymowanki: „Biedroneczko, leć do nieba, przynieś mi 

kawałek chleba” 

 i wykonywaniem rytmicznych ruchów (klaskanie, 

tupanie…). 

2. Odszukanie Biedronki Poli w książce ucznia (nauczyciel 

opisuje Polę, jej położenie względem innych biedronek). 

3. Odszukiwanie innych, wskazanych przez nauczyciela 

biedronek. 

4. Biedronki, które do siebie pasują i wyrazy, które się rymują 

– zabawy z rymami. 

5. Czytanie globalne wyrazów (nazwy zwierząt). 

6. Wypowiadanie nazw zwierząt sylabami  

(z wyklaskiwaniem sylab). 

7. Nauka rysowania kota. Powtarzanie nazw czynności 

i liczebników porządkowych (pierwsze ucho…). 

8. Słuchanie wiersza o wielkim kuzynie kota (np. wiersz 

J. Brzechwy pt. „Tygrys”). 

9. Ćwiczenia percepcji słuchowej, wysłuchiwanie dźwięku 

w nagłosie wyrazu „tygrys”, para nominalna Tomek – 

domek, www.wymowapolska.pl. 

10. Wyrazy na „t”, ćwiczenia poszerzające słownictwo 

i doskonalące słuch fonematyczny. 

11. Dzień litery „T”. Wprowadzenie liter „T”, „t” – praca 

z książką ucznia. 

12. Czytanie sylab otwartych z wykorzystaniem poznanych 

liter. 

13. Tomek i jego tata szukają biedronek – ćwiczenia w 

spostrzegawczości i koncentracji. 

14. Dom pełen biedronek – ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu 

http://www.wymowapolska.pl/
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i mówieniu z wykorzystaniem przyimków i nazw mebli (na 

krześle, na stole, na biurku, na parapecie, pod stołem, pod 

kanapą…). 

15. Gdzie jest biedronka? – ćwiczenia w poprawnym 

stosowaniu rzeczowników. 

16. Zabawa ruchowa przy muzyce „Taniec biedronek”. 

17. . 

18. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika.. 

19. Zadanie domowe: kolorowanie obrazków, w nazwach 

których na początku słychać „t”. 

Termin realizacji październik 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

W. Widłak, Porządek, w: „Pan Kuleczka”, Wydawnictwo Media 

rodzina, Poznań 2002. 

J. Brzechwa, Tygrys, w: „Brzechwa dzieciom”, Wydawnictwo 

KAMA, Warszawa 1995. 

Z. Dmitroca, Kanarek i tygrys, w: „Bajki niezapominajki”, 

Wydawnictwo PCN, Lublin 2003. 

F. Klimek, Koraliki, w: „Pieski, kotki, niespodzianki”, Wydawnictwo 

BIS, Warszawa 2005. 

 

 

Numer karty 

programowej 

6 

Temat miesiąca Biedronka Pola 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

W sklepie z zabawkami 
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Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 wymawia poznane słowa w sposób zrozumiały, 

 rozumie proste polecenia, 

 dzieli wyraz na sylaby, 

 rozumie proste i krótkie utwory literackie wspierane 

materiałem ilustracyjnym, 

 stosuje podstawowe formuły grzecznościowe. 

 

Osiągnięcia ucznia 

 wykonuje polecenia nauczyciela, 

 rozróżnia kształt litery „U”, „u”, 

 wymienia nazwy przedmiotów na „u”, 

 czyta sylaby otwarte i zamknięte z poznanych liter, 

 powtarza słowa zabawy „Mam chusteczkę haftowaną”, 

 wykorzystuje w zabawie podstawowe formuły 

grzecznościowe. 

 

Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Życie codzienne: zakupy, kupowanie, sprzedawanie 

Dom i otoczenie: pomieszczenia, meble 

Środowisko naturalne: rośliny i zwierzęta 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

Nazwy zabawek i ich określenia.  

Liczebniki główne i porządkowe.  

Wyrazy z „u” w różnych pozycjach, np. duży, chusteczka, domu...  

Podstawowe formuły grzecznościowe: dziękuję, proszę, 

przepraszam… 

Pary wyrazów o podobnym brzmieniu: puka – półka. 
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Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Zabawy „Sprzątamy zabawki”. Opowiadanie nauczyciela 

o nocnym szaleństwie zabawek.  

2. Wspólne porządkowanie zabawek według ustalonych zasad 

(kategoryzowanie), wypowiadanie nazw zabawek 

z podziałem na sylaby; stosowanie podstawowych formuł 

grzecznościowych. 

3. Zabawa w sklep z zabawkami. Liczenie zabawek, ustawianie 

z komentowaniem (pierwsza, druga…). 

4. Rozmowa o tym, jak inaczej można uporządkować zabawki. 

Wybieranie, porównywanie i porządkowanie zabawek 

jednego rodzaju (np. duży – mały samochód). 

5. Opis wyglądu wybranej zabawki (chętne dzieci). 

6. Porządkowanie zabawek według opowieści nauczyciela. 

7. Zabawa ruchowa „Zabawki”. Swobodna improwizacja 

ruchowa dzieci do opowieści nauczyciela. Wykonywanie 

tego, co robią piłki, skakanka, pajacyk… 

8. Karta pracy - rysowanie zabawek „na półce” zgodnie ze 

słowną instrukcją nauczyciela. 

9. Kto to puka? – nauczyciel pyta, dzieci odpowiadają, podając 

swoje imię.  

10. Ćwiczenia percepcji słuchowej www.wymowapolska.pl: Kto 

to puka? Gdzie jest półka?  

11. „Słyszę u” – ćwiczenia w wysłuchiwaniu dźwięku „u”  

w nagłosie podczas zabawy z nauczycielem (np. nauczyciel 

wskazuje i nazywa części ciała, uczniowie biją brawo, kiedy 

usłyszą słowo zaczynające się na „u”). Nauczyciel pokazuje 

przedmiot i nazywa go. Jeśli w nazwie występuje „u”, dzieci 

pukają w ławkę. (Przykładowe wyrazy: ul, udka, chusteczka).  

12. Podsumowanie działań z użyciem wyrażeń zaczynających się 

samogłoską „u” (uporządkowaliśmy, uczyliśmy się). 

13. Tradycyjna zabawa ze śpiewem „Mam chusteczkę 

http://www.wymowapolska.pl/
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haftowaną”. 

14. Dzień litery „U”. Wprowadzenie litery „U”, „u”.  

Zabawy z elementami czytania. 

15. Kreślenie kształtu litery „u” na plecach koleżanki, kolegi. 

16. Ozdabianie litery – wspólna praca plastyczna. 

17. Praca z ilustracją – utrwalenie rozpoznawania 

i wysłuchiwania „u” w nazwach przedmiotów, zabawek. 

Kolorowanie biedronki siedzącej na przedmiotach z nazwą 

„u”.  

18. Słuchanie wiersza „Rap Misia Uszatka” Z. Dmitrocy. 

19. Wyszukiwanie wyrazów z literą u w wierszu. 

20. Czytanie sylab otwartych i zamkniętych, zbudowanych  

z poznanych liter. 

21. Wspólna praca plastyczna – regał z zabawkami. Nauczyciel 

na dużym kartonie rysuje półki. Dzieci indywidualnie rysują 

zabawki, wycinają je i przyklejają według instrukcji zapisanej 

na półce. 

22. Zabawa ruchowa „Mam chusteczkę haftowaną” 

(powtórzenie zabawy). 

23. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika. 

24. Karta pracy – kolorowanie obrazków, w nazwach których na 

początku słychać „u”. 

 

Termin realizacji październik 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

Cz. Janczarski, W sklepie z zabawkami, w: „Miś Uszatek” 

Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1998. 

J. Czechowicz, O Myszce Miki, w: „Kołysanki i inne wiersze”, 
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Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2005. 

Z. Dmitroca, Zabawki, w: „Rymy na każdą okazję”, Wydawnictwo 

ORPEG PCN, Lublin 2011. 

Z. Dmitroca, Rap Misia Uszatka, w: „Rymy na każdą okazję”, 

Wydawnictwo ORPEG PCN, Lublin 2011. 

 

 

 

 

Numer karty 

programowej 

7 

Temat miesiąca Biedronka Pola 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Nutki Natalki 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozróżnia większość głosek istotnych dla języka polskiego, 

 wymawia poznane słowa w sposób zrozumiały, 

 dzieli wyraz na sylaby, 

 rozumie krótkie utwory literackie i inne teksty kultury, 

 odtwarza z pamięci krótkie proste teksty. 

 

Osiągnięcia ucznia 

 współpracuje z nauczycielem i innymi dziećmi w zabawie,  

 łączy rymujące się słowa w pary, 

 rozróżnia kształt litery „N”, „n”, 

 wymienia nazwy przedmiotów na „n”, 

 czyta sylaby otwarte i zamknięte złożone z poznanych sylab, 

 śpiewa rytmicznie refren piosenki. 
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Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Ja i moi bliscy: emocje, marzenia, świat wyobraźni 

Dom i otoczenie: podwórko, plac zabaw 

Życie codzienne: gry i zabawy 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

Słownictwo związane z muzyką: nuty, muzyka, piosenka, rytm, 

kompozytor, utwór, melodia. 

Nazwy czynności: tupanie, klaskanie, podskoki; wstawanie 

czasowników w 1. i 2. Osobie liczby mnogiej (wstajemy, tupiemy; 

wstajecie, tupiecie…). 

Pary wyrazów o podobnym brzmieniu: nos – kos. 

Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Słuchanie piosenki „Puszek Okruszek” Natalii Kukulskiej  

i wskazywanie wyrazów z „u” (np. poprzez wyklaskiwanie, 

wstawanie, tupanie, podskakiwanie). 

2. Improwizacje ruchowe przy piosence „Puszek Okruszek”. 

3. Nazywanie znaku, wyklaskanie nazwy „nuta”. Rozwiązanie 

zagadki z wykorzystaniem planszy z nutą: jakiej litery, która 

występuje w wyrazie „nuta”, jeszcze nie znamy. 

4. Wprowadzenie nowych słów: nuty, kompozytor, melodia, 

piosenka, utwór.  

5. Rozmowa na temat: Skąd się biorą piosenki?  

6. Dzień litery „N”. Demonstracja litery, wypełnianie konturu 

litery „N” „n” plasteliną. Rozpoznawanie, zapamiętywanie 

kształtu litery z wykorzystaniem zmysłu dotyku.  

7. Zabawa ruchowa, np. zbieranie nutek z wyrazami z literą 

„n”. Rozpoznawanie litery „N” „n” w wyrazach. 

8. Zabawy w czytanie - podejmowanie prób odczytywania 

napisów na nutkach. 

9. Utrwalenie umiejętności rozpoznawania litery „N” „n” - 

wykonanie podobnego zadania w karcie pracy. 

10. Czytanie sylab otwartych i zamkniętych z literą „N” „n”. 
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11. Zabawa przy piosence „Skaczące nutki” D. Gellner, 

B. Kolago. 

12. Czytanie z nauczycielem wierszyka wyrazowo-

obrazkowego o nutce. 

13. Ćwiczenia percepcji słuchowej: nos – kos,  

www.wymowapolska.pl. 

14. Rytmiczne śpiewanie piosenki. 

15. Nauka refrenu piosenki „Skaczące nutki” i zabawy przy 

piosence. 

16. Wykonanie opasek z nutką (malowanie nutek czarną farbą 

lub kredką). Dzieci przebrane za nutki skaczą w rytm 

piosenek śpiewanych przez Natalkę Kukulską. 

17. Karta pracy – wyszukiwanie ukrytych nutek. 

18. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika.  

19. Karta pracy – kolorowanie obrazków, w nazwach których 

na początku słychać głoskę „n”. 

Termin realizacji październik 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

W. Chotomska, Szalik pełen nut, w: „Wiersze” Wydawnictwo 

Nasza Wilga, Warszawa 2007. 

A. Frączek, Przedszkolna orkiestra, w: „Przedszkoludki 100 radości 

i 2 smutki”, Wydawnictwo AWM, Janki, Raszyn 2006  

A. Bahdaj, Księżycowy koncert, w: „Księżycowy koncert. Wielki 

wyścig”, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2000. 

J. Tuwim, O panu Tralalińskim, w: „Wiersze dla dzieci”, 

Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1993. 

 

 

 

http://www.wymowapolska.pl/
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Numer karty 

programowej 8 

Temat miesiąca Jeż Tuptuś 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Tuptuś i liście 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozumie proste i złożone polecenia, 

 wymawia poznane słowa w sposób na ogół zrozumiały, 

  porozumiewa się w prostych sytuacjach komunikacyjnych, 

 uczestniczy w rozmowie, wyraża w prosty sposób własne 

zdanie. 

Osiągnięcia ucznia 

 wykonuje polecenia nauczyciela, 

 współpracuje z nauczycielem i innymi dziećmi w zabawie, 

 samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela czyta tekst 

obrazkowo-wyrazowy, 

 samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela opisuje wygląd jeża, 

 wskazuje litery „o”, „O” i „k”, „K” w wyrazach. 

Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Ja i moi bliscy: podstawowe informacje o sobie, najbliższa rodzina, 

emocje marzenia, świat wyobraźni 

Życie codzienne: kalendarz (miesiące) 

Środowisko naturalne: rośliny i zwierzęta 

Wiedza o Polsce: Święta i zwyczaje 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

 

Nazwy zwierząt (jeż, jeżyk), nazwy części garderoby (kołnierzyk, 

płaszczyk, szalik, plecaczek) 

Czasowniki dokonane w czasie przeszłym: wszedł, zdjął, wyjął… 

Pary wyrazów o podobnym brzmieniu: leki - lekki 
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Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Zabawa „Baloniku mój malutki” (rodzenie skojarzeń  

z „okrągła” literą „o”). 

2. Wprowadzenie litery „O” „o”.  

3. Zabawy w kojarzeniu kształtu litery z przedmiotami o 

podobnym kształcie. 

4. Wyklejanie wnętrza konturu litery „o”. 

5. Ćwiczenia słuchu fonematycznego: kolorowanie obrazka, 

którego nazwa rozpoczyna się głoską „o”. 

6. Ćwiczenia oddechowe „Dmuchanie balonów”. 

7. Zabawy ruchowe z balonami.  

8. Zagadka z rozwiązaniem „jeż” (np. Choć nie szyje nic, jak 

wiecie, pełno igieł ma na grzbiecie). 

9. Aktywne słuchanie wiersza „Kolczasty jeżyk” Danuty 

Gellner.  

10. Rozmowa kierowana: Jak wygląda jeż? –z czego zrobiony 

jest jeża kubraczek, kołnierzyk itd. 

11. Wprowadzenie litery „K” „k”.  

12. Wspólne układanie z kamyków kształtu litery „k”. 

13. Liczenie kamieni użytych do ułożenia „k”. 

20. Dzień liter „o” i „k”. Układanie wyrazów z rozsypanych, 

poznanych już liter z wyróżnieniem „o” i „k”. 

21. Opowiadanie o jeżach ilustrowane zdjęciami. Znalezienie 

odpowiedzi na pytanie, dlaczego nasz przyjaciel jeż nazywa 

się Tuptuś. 

14. Czytanie wiersza „Kolczasty jeżyk” w wersji obrazkowej.  

15. Nauka na pamięć tekstu z wykorzystaniem mnemotechniki 

obrazkowej. 

16. Ćwiczenia percepcji słuchowej: leki – lekki,  

www.wymowapolska.pl. 

17. Ćwiczenia w czytaniu sylab z poznanych liter.  

http://www.wymowapolska.pl/
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18. Recytowanie wiersza w rytmicznym chodzie, z tupaniem. 

19. Praca plastyczna: wykonywanie jeża z zapałek spalonych, 

nasion jesionu, igieł sosny lub innych materiałów 

bezpiecznych dla dziecka.. 

20. Przygotowanie wystawy jeży: grupowanie według 

wielkości, koloru. 

21. Ćwiczenia artykulacyjne. Podziwianie wykonanych prac  

z wykorzystaniem samogłoski „o”.  

22. Karta pracy – co robią jeże w Polsce zimą? 

23. Kolorowanka-szyfrowanka z wykorzystaniem poznanych 

liter.  

24. Zabawa „Jeże zbierają liście na zimową kołderkę”. 

Zbieranie liści z wyrazami według instrukcji nauczyciela. 

25. Czytanie wyrazów, sylab, logotomów z poznanymi literami. 

26. „Kartki z kalendarza” - informacja nauczyciela na temat 

tradycji Dnia Wszystkich Świętych w Polsce, dostosowana 

do dojrzałości emocjonalnej dziecka.  

27. Kolorowanka: Kwiaty i znicze. 

28. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika. 

Termin realizacji listopad 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

D. Gellner Kolczasty jeżyk, w: „Przedszkolakom”, Wydawnictwo 

KAMA, Warszawa 2000. 

D. Wawiłow, Znicze, w: H. Kruk, „Z ludźmi i przyrodą. Wybór 

literatury dla dzieci przedszkolnych z komentarzem 

metodycznym”, WSiP, Warszawa 1991. 

W. Broniewski, Zaduszki, w: H. Kruk „Z ludźmi i przyrodą. Wybór 

literatury dla dzieci przedszkolnych z komentarzem 
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metodycznym”, WSiP, Warszawa 1991. 

D. Ludwiczak, Wszystkich Świętych, w: „Fantazje na różne okazje”, 

Wydawnictwo Klub dla Ciebie, Warszawa 2006. 

 

 

 

 

Numer karty 

programowej 
9 

Temat miesiąca Jeż Tuptuś 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

„U leśnych listków” 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozumie proste i złożone polecenia, 

 formułuje krótką wypowiedź, opisuje miejsce i sytuację, 

 dzieli wyraz na sylaby, 

 rozumie proste wypowiedzi monologowe i dialogowe bez 

dodatkowych wyjaśnień, 

 rozróżnia poznane głoski współczesnej polszczyzny. 

Osiągnięcia ucznia 

 współpracuje z nauczycielem i innymi dziećmi w zabawie 

i pracy plastycznej, 

 wskazuje literę „i”, „I” w wyrazach, 

 inscenizuje rymowankę i piosenkę, 

 nazywa czynności. 

Treści 
Kręgi 

tematyczne 
Życie codzienne: moja klasa, gry i zabawy 
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Środowisko naturalne: zwierzęta, pogoda i pory roku 

Ja i moi bliscy: emocje marzenia, świat wyobraźni 

 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

(do ćwiczeń 

percepcji 

słuchowej, 

rozumienia 

wyrazów, 

tekstów) 

 

Czasowniki: szumi, szeleści, gwiżdże, dmucha, wieje. 

Czasowniki w czasie przyszłym, tryb oznajmujący i rozkazujący 

Pary wyrazów o podobnym brzmieniu: ładny – ładni, liść - list, wije 

– wyje. 

Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Zabawa „Zbieramy jesienne liście” – wyszukiwanie 

wyrazów ze znanymi literami, wskazanymi przez 

nauczyciela. 

2. Ćwiczenie percepcji słuchowej – wysłuchiwanie szumu 

wiatru. 

3. Ćwiczenia artykulacyjne – naśladowanie szumu wiatru ze 

zmienną intonacją, siłą głosu, zmiennym tempem. 

4. Muzyka wiatru – orkiestra dziecięca. Wykonywanie 

jesiennego utworu muzycznego z wykorzystaniem różnych 

instrumentów, np. gazet, szurania butami, artykułowania 

„i”, „sz”, „u”. 

5. „Komponowanie muzyki wiatru”– praca z podziałem na 

role. 

6. Słuchanie wiersza „U leśnych listków…” Józefa 

Czechowicza. Ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu.  

7. Słuchanie piosenki „Wiatr psotnik” słowa  

A. Woy-Wojciechowska, muzyka K. Kwiatkowska. 

Ćwiczenia w wystukiwaniu i wyklaskiwaniu rytmu piosenki 

8. Ćwiczenia w mówieniu na podstawie tekstu piosenki (co 
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zrobił wiatr?, co ma zrobić?, co chce zrobić?) 

9. Dzień litery „I”. Demonstracja litery, wypełnianie konturu 

litery „I” „i” klejem. Zabawa w wiatr: dmuchanie na 

rozsmarowany klej kolorowego konfetti. Zapamiętywanie 

kształtu litery z wykorzystaniem zmysłu dotyku.  

10. Wyszukiwanie litery w wyrazach: listopad, wiatr, liście. 

11. Ćwiczenia percepcji słuchowej: ładny – ładni, liść - list, wije 

– wyje, www.wymowapolska.pl. 

12. Ćwiczenia słuchu fonematycznego – przypominanie, 

wymienianie wyrazów zaczynających się na „i”. 

13. Zabawa ruchowa ze śpiewem (melodia popularna). 

 Idzie, idzie jeż, ten kłujący zwierz. (Dzieci, idąc grupą 

do przodu, tupią nogami.) 

 Nóżkami tup, tup (W miejscu wytupują rytm.) 

 i pod listek siup! (Na ostatnie słowa kucają i chowają 

głowę pod ręce.) 

 Jeżu, jeżu nasz, skąd igiełki masz? (Dzieci wstają 

i odwracają się.) 

 Jeżu, jeżu nasz, skąd igiełki masz? (Idą w drugą 

stronę.) 

14. Praca plastyczna: „Liście tańczące na wietrze”. Każde 

dziecko wycina z papieru listek, moczy go w wodzie i układa 

na dużym papierze. Przy pomocy słomek dmuchają na 

farbę, zachlapując papier z liśćmi. Każde dziecko zabiera 

swój liść. Powstałe na papierze odbicia liści malują zgodnie 

z informacją zawartą w wierszu (czerwone, pomarańczowe 

i brązowe). 

15. Powtórzenie zabawy „Stary niedźwiedź…” z modyfikacją 

i użyciem frazy: „Jeżyk Tuptuś mocno śpi…”. 

16. Rytmiczne czytanie wiersza „U leśnych listków…” 

http://www.wymowapolska.pl/
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z dopowiadaniem wyrazów do rymu. 

17. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika. 

18. Karta pracy – kolorowanie obrazków, w nazwach których 

na początku słychać „i”. 

 

Termin realizacji listopad 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

J. Czechowicz, U leśnych listków…, w: „Kołysanki i inne wiersze”, 

Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2005. 

Cz. Janczarski, Wiatr, w: „Miś Uszatek”, Wydawnictwo Nasza 

Księgarnia, Warszawa 1998. 

W. Broniewski, Jesienny wiatr, w: „Przyjaciele dzieciństwa”, 

Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1985. 

Wiatr psotnik, Piosenka - słowa A. Woy –Wojciechowska, muzyka 

K. Kwiatkowska 
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Numer karty 

programowej 
10 

Temat miesiąca Jeż Tuptuś 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Jeż Tuptuś opowiada bajkę 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozumie proste i złożone polecenia, 

 tworzy przy pomocy nauczyciela krótką wypowiedź składającą 

się z prostych zdań, 

 opowiada w prosty sposób akcję utworu oraz opisuje 

bohaterów, 

 rozumie proste teksty literackie wspierane obrazkami, 

 stosuje podstawowe formuły grzecznościowe. 

Osiągnięcia ucznia 

 współpracuje z nauczycielem i innymi dziećmi w zabawie, 

 powtarza wraz z innymi dziećmi słowa zabawy „Pingwin”, 

 mówi o swoich marzeniach, 

 wskazuje literę „y” w wyrazach, 

 gra w „memory” wyrazowe, 

 wykonuje polecenia nauczyciela, potwierdzając, że rozumie 

tekst literacki. 

Treści 
Kręgi 

tematyczne 

Ja i moi bliscy: emocje, marzenia, świat wyobraźni 

Dom i otoczenie: gry, zabawy 

Technika: media - telewizja, radio, Internet 
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Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

(do ćwiczeń 

percepcji 

słuchowej, 

rozumienia 

wyrazów, 

tekstów) 

Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników (koty, domy, stoły, nuty, 

igły, samochody, rowery, ryby, dachy, ryby, myszy…); nazwy 

kierunków (lewo, prawo);  

Zwroty grzecznościowe: Proszę o…; Dziękuję za… 

Marzę o…; Chciałabym…; Chciałbym… . 

Pary wyrazów o podobnym brzmieniu: but – buty, wije – wyje, 

ładni – ładny. 

Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Zabawa „Łowienie ryb”. Nauczyciel przygotowuje wędkę, 

dzieci kolejno „łowią ryby” z wyrazami. Stopniowo próbują 

nazwać litery i podejmują próby odczytywania 

„złowionych” wyrazów. 

2. Nasze ulubione baśnie - swobodne wypowiedzi dzieci. 

3. Czytanie, opowiadanie – Jeż Tuptuś opowiada bajkę 

o „Rybaku i złotej rybce”. 

4. Scenki dramowe (złość Baby, smutek Rybaka, prośba Złotej 

Rybki…). 

5. Ćwiczenia słownikowe (słowa, jakich nie używała żona 

rybaka) – zwroty grzecznościowe. 

6. Dzień litery „y”. Poznanie litery „y” i wyszukiwanie jej 

w wyrazach: ryba, rybak, ryby, myszka, myszy… 

7. Obejrzenie filmu z serii Bolek i Lolek pt. „Złota rybka”. 

8. Dubbingowanie wybranych fragmentów filmu. 

9. Ćwiczenia słownikowe – liczba mnoga rzeczowników 

z końcówką -y (koty, domy, stoły, nuty, igły, samochody, 

rowery, ryby, dachy). 

10. Gra w memory – liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, 

materiał obrazkowy. 

11. Pląs „Pingwin”. Dzieci ustawiają się w szeregu i ilustrują 

ruchem śpiewane przez nauczyciela słowa. Wielokrotne 



42 

 

powtórzeniu w celu zapamiętania zabawy.  

12. Wyszukiwanie litery „y” w zaszyfrowanej ilustracji. 

13. Historyjka obrazkowa – przygoda ze złotą rybką. Ćwiczenia 

w mówieniu. Ustalanie kolejności zdarzeń. 

14. Praca plastyczna „Złota rybka spełnia nasze marzenia”. 

15. Opowiadanie o marzeniach dzieci na podstawie wykonanej 

pracy plastycznej. 

16. Powtórzenie poznanego pląsu. 

17. Ćwiczenia percepcji słuchowej: but – buty, wije – wyje, 

ładni – ładny; www.wymowapolska.pl. 

18. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika. 

19. Karta pracy – kolorowanie obrazków, w nazwach których 

słychać  „y”. 

Termin realizacji listopad 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

E. Lekan, O rybaku i złotej rybce, w: „Baśnie”, Wydawnictwo 

WSiP, Warszawa 2005. 

R. Piątkowska, Balbina, w: „Opowiadania dla przedszkolaków”, 

Wydawnictwo Bis, Warszawa 2010. 

Janosch, Idziemy po skarb. Opowieść o tym, jak Miś z Tygryskiem 

szukali szczęścia na ziemi, w: „Panama. Wszystkie opowieści 

o Misiu i Tygrysku”, Wydawnictwo Znak emotikon, Kraków 2011. 

L. Krzemieniecka, Jak się krasnal z jeżami w cenzurowane bawił, 

w: „Z przygód krasnala Hałabały”, Wydawnictwo Nasza 

Księgarnia, Warszawa 1982. 

 

 

Numer karty 11 

http://www.wymowapolska.pl/
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programowej 

Temat miesiąca Figlarny kot Filemon 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Przygody kota Filemona i świętego Mikołaja 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozumie proste i złożone polecenia, 

 wymawia poznane słowa w sposób zrozumiały, 

  porozumiewa się w prostych sytuacjach komunikacyjnych, 

 uczestniczy w rozmowie, wyraża w prosty sposób własne 

zdanie, 

 rozumie krótkie teksty użytkowe. 

Osiągnięcia ucznia 

 przy pomocy nauczyciela odczytuje zaszyfrowane informacje, 

 wykonuje polecenia nauczyciela, 

 wskazuje litery „F”, „f” w wyrazach, 

 czyta globalnie wyrazy: malinowy, czekoladowy, cytrynowy, 

jagodowy. 

Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Ja i moi bliscy: podstawowe informacje o sobie, najbliższa 

rodzina, emocje marzenia, świat wyobraźni 

Życie codzienne: kalendarz (miesiące) 

Środowisko naturalne: rośliny i zwierzęta 

Wiedza o Polsce: święta i zwyczaje 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

 

Przymiotniki odrzeczownikowe: malinowy, jagodowy, cytrynowy. 

Pary wyrazów o podobnym brzmieniu: brak – frak - wrak; sofa – 

sowa; wór – wiór. 
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Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Zabawa ruchowa ze śpiewem „Uciekaj myszko do dziury”. 

2. Poznanie Kota Filemona, który wie, gdzie Mikołaj zostawił 

worek z prezentami. 

3. Podchody w sali dydaktycznej – szukanie informacji,  

poruszanie się po sali dydaktycznej zgodnie z instrukcją 

kota Filemona. 

4. Wspólne odczytanie informacji, o tym, że w worku są 

niespodzianki: 

 zaszyfrowana litera „f”. Rozpoznawanie, czytanie 

litery „f” w wyrazach „figlarny” i „Filemon”; 

 plakat z literą „F” do pokolorowania; 

 film z bajką o kocie Filemonie.  

 Dzień litery „F”. 

5. Wspólne oglądanie bajki i opowiadanie o najbardziej 

zabawnych sytuacjach.  

6. Ćwiczenia słownikowe: tworzenie przymiotników od 

rzeczowników, np. malina – malinowy. Malowanie 

Filemona, który wpadł do soku malinowego, miski z płynną 

czekoladą, pomazał się lodami cytrynowymi, ma jedną 

łapkę w czekoladzie, a drugą w dżemie jagodowym…  

7. Słuchanie bajki „Jaś i Małgosia”. Dzieci aktywnie słuchają 

fragmentu bajki, czytanej przez nauczyciela z 

zastosowaniem techniki dramowej „stop klatka”. Podczas 

zatrzymania narracji, zapytane dzieci odpowiadają, kim są 

w bajce i z jakim kolorem ta postać się im kojarzy.  

8. Bajka kreatywna - dzieci wymyślają, jak zmieniłaby się 

bajka, gdyby pojawił się w niej figlarny kot Filemon. 

9. Praca plastyczna. Każdy wybiera jeden kolor plasteliny, 

lepi z niego kota Filemona. Wystawa i prezentacja kotów, 

opowiadanie historii o tym, co sprawiło, że kot ma taki 

właśnie kolor. 
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10. Rozmowa na temat tradycji prezentów mikołajkowych 

w domach dzieci.  

11. „Kartki z kalendarza” – słuchanie opowiadania 

nauczyciela o życiu świętego biskupa i początkach tradycji 

mikołajkowych oraz o świętowaniu 6 grudnia imienin 

Mikołaja. 

12. Rozmowa na temat tego, że prezentem nie musi być 

kupiony przedmiot, ale też nasze czyny, zachowania, 

emocje, które sprawią innym radość. 

13. Plakat - Mikołajkowe prezenty dla bliskich. 

14. Czytanie tekstu obrazkowego – przepisu na świąteczne 

pierniczki. 

15. Ćwiczenia utrwalające kształt poznanej litery - „Przygody 

Filemona i św. Mikołaja”. 

16. Ćwiczenia percepcji słuchowej, np. brak – frak - wrak; sofa 

– sowa; wór - wiór; www.wymowapolska.pl. 

17. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika. 

18. Karta pracy – kolorowanie obrazków, w nazwach których 

na początku słychać „f”. 

Termin realizacji grudzień 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

E. Lekan, Jaś i Małgosia, w: „Baśnie”, Wydawnictwo WSiP, 

Warszawa 2005. 

D. Ludwiczak, Mikołaj, w: „Fantazje na różne okazje”, 

Wydawnictwo Klub Dla Ciebie, Warszawa 2006. 

Z. Dmitroca, Prośba do Świętego Mikołaja, z: „Rymy na każdą 

okazję”, Wydawnictwo ORPEG PCN, Lublin 2011. 

 

http://www.wymowapolska.pl/
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Numer karty 

programowej 
12 

Temat miesiąca Figlarny kot Filemon 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Kot Filemon chodzi w butach 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozumie proste i złożone polecenia, 

 opowiada w prosty sposób akcję utworu oraz opisuje 

bohaterów i relacje między nimi, 

 porozumiewa się w prostych sytuacjach komunikacyjnych, 

 formułuje zaproszenie. 

 

Osiągnięcia ucznia 

 bierze aktywny udział w zabawach, 

 wykonuje polecenia nauczyciela, 

 opowiada fragmenty bajki, wcielając się w bohatera, 

 rozpoznaje wyrazy wprowadzone do czytania globalnego 

w powiązaniu z obrazkiem lub przedmiotem, 

 wskazuje litery „b”, „B” w wyrazach, 

 czyta wyrazy i sylaby zbudowane ze znanych liter. 

 

Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Ja i moi bliscy: wygląd zewnętrzny, najbliższa rodzina, przyjaciele 

i koledzy 

Zdrowie i sport: umiejętności sportowe  

Środowisko naturalne: zwierzęta 

Inwentarz 

słownikowo-

Konstrukcje: Chodzić w butach…  

Zdanie proste oznajmujące z czasownikiem w czasie 
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gramatyczny 

 

teraźniejszym. 

Wyrazy opisujące wygląd zewnętrzny człowieka, kota. 

Pary wyrazów o podobnym brzmieniu: buty – budy; półka –bułka; 

pada – bada. 

Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Poznanie liter „b”, „B” – analiza rysunku: kot Filemon 

siedzący w bucie. 

2. Dzień litery „B”. Czytanie wyrazu „but”. Domyślanie się, 

jaka litera będzie najważniejsza na lekcji. 

3. Ćwiczenia percepcji słuchowej na parach wyrazów: buty – 

budy; półka –bułka; pada – bada.  

4. Czytanie wyrazów z wielką i małą litera „b” (Białystok, 

Bytom, Basia, Bartek, balon, buda, biedronka, bombka, 

banan).  

5. Kolorowanie litery „b” w karcie pracy brązową kredką. 

6. Zabawa w skojarzenia. Odwołanie się do skojarzeń 

i doświadczeń dzieci związanych z poznanymi bajkami 

w oparciu o rysunek Kota Filemona siedzącego w bucie. 

7. Zabawa „Uciekaj myszko do dziury”(przypomnienie). 

8. Śpiewanie piosenek o kotku (Wlazł kotek na płotek, 

Uparty kotek). Zabawy ruchowe przy piosence. 

9. Praca plastyczna – Wspólne wykonanie plakatu – 

zaproszenia do wysłuchania bajki „O kocie w butach”.  

10. Słuchanie fragmentów bajki czytanych przez nauczyciela. 

11. Opowiadanie bajki – kot w roli narratora. 

12. Zawody sportowe kotów – kto szybciej dobiegnie do…, 

chodzenie na czworaka, wykonywanie kociego grzbietu. 

13. Oglądanie bajki o kocie Filemonie. 

14. Czytanie sylab i wyrazów ze znanych liter. 

15. Śpiewanie na melodię „Wlazł kotek na płotek” sylab 

otwartych i zamkniętych z literą „b”. 

16. Rysowanie kotka według instrukcji. Powtórzenie 
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ćwiczenia. 

17. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika. 

18. Karta pracy – kolorowanie obrazków, w nazwach których 

na początku słychać „b”. 

 

Termin realizacji listopad 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

H. Januszewska, Kot w butach, Wydawnictwo Krajowa Agencja 

Wydawnicza, Warszawa 1986. 

J. Brzechwa, Kot w butach, w: „Bajki samograjki”.  

F. Klimek, Niespodzianka, w: „Pieski, kotki, niespodzianki”, 

Wydawnictwo BIS, Warszawa 2007. 

W. Badalska, Ballada o kocie, co grał na harfie, w: „Ballady”, 

Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1975. 
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Numer karty 

programowej 
13 

Temat miesiąca Figlarny kot Filemon 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Tradycje Bożego Narodzenia 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozumie proste i złożone polecenia, 

 tworzy przy pomocy nauczyciela krótką wypowiedź składającą 

się z prostych zdań, 

 rozumie proste teksty literackie wspierane obrazkami, 

gestami, rekwizytami i inne teksty kultury, o ile otrzymuje 

dodatkowe wyjaśnienia, 

 odtwarza z pamięci krótkie, proste teksty, 

 czyta na głos krótkie teksty. 

Osiągnięcia ucznia 

 współpracuje z nauczycielem i innymi dziećmi w zabawie,  

w tworzeniu choinki świątecznej i przygotowywaniu jasełek, 

 powtarza wraz z innymi dziećmi fragment pastorałki, 

 opowiada o domowych tradycjach związanych z Bożym 

Narodzeniem, 

 wskazuje literę „j”, „J” w wyrazach, 

 globalnie czyta wyrazy: choinka, bombka, opłatek, 

 wykonuje polecenia nauczyciela potwierdzając rozumienie 

treści jasełek. 

Treści 
Kręgi 

tematyczne 

Ja i moi bliscy: emocje, marzenia, najbliższa rodzina 

Życie codzienne: kalendarz, żywienie, posiłki i potrawy 

Wiedza o Polsce: święta i zwyczaje 
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Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

 

Jezus, Betlejem, jasełka, Boże Narodzenie, choinka, bombka, 

opłatek, kolęda, pastorałka. 

Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Słuchanie pastorałki „Hojka! Hojka” z repertuaru „Arki 

Noego” (albo innej wesołej pastorałki). Zabawy w kręgu. 

2. Wyjaśnianie zapamiętanych słów – wypowiadanie, 

wyjaśnianie, skojarzenia. 

3. Ćwiczenia w czytaniu - wspólne czytanie głoskami napisu 

„Boże Narodzenie”. Odczytywanie wyrażenia 

z domyślaniem się (nie wszystkie litery zostały już 

poznane). 

4. Chóralne, głośne czytanie samych samogłosek w napisie 

Boże Narodzenie, z zachowaniem akcentu wyrazowego. 

5. „Kartki z kalendarza” - informacje nauczyciela o 

doświadczeniach dzieci związanych z Bożym Narodzeniem. 

Opowiadanie o domowych tradycjach.  

6. Globalne czytanie wyrazów: choinka, bombka, opłatek. 

Dobieranie ilustracji do wyrazów. 

7. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika. 

8. Opowieści o polskich tradycjach Bożego Narodzenia (film, 

zdjęcia, albumy). 

9. Rozmowa kierowana Co wiemy o jasełkach? Wyjaśnienie 

tradycji jasełek. 

10. Ćwiczenia percepcji słuchowej, wysłuchiwanie 

 „j” w wyrazach w różnych pozycjach. 

11. Dzień litery. Prezentacja litery „j” . Wodzenie palcem po 

powiększonym wzorze „ J”, „ j” i jednoczesne powtarzanie 

wyrazu „jasełka”. 

12. Słuchanie wiersza pt. „Jasełka” Doroty Gellner. 
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13. Analiza tekstu. Nazywanie postaci występujących 

w jasełkach. Opowiadanie o nich. 

14. Zabawa w teatr. Wcielanie się w wybrane postaci z jasełek, 

przygotowywanie rekwizytów (np. z wykorzystaniem 

„teatralnej skrzyni nauczyciela”). 

15. Aktywne słuchanie tekstu jasełek, ilustracja ruchem, 

wcielanie się w role. 

16. Nauka wybranej pastorałki. Włączenie jej do inscenizacji 

jasełkowej. 

17. Wyszukiwanie poznanych na lekcji liter w krótkim 

fragmencie pastorałki: 

Jezusa narodzonego wszyscy witajmy,  

Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy;  

Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło,  

skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. 

18. Czytanie tekstu sylabami (wspólne, rytmiczne). 

19. Plastyczna praca zbiorowa – wykonanie choinki z dużych 

trójkątnych elementów pomalowanych przez dzieci na 

zielono. 

20. Wyszukiwanie poznanej litery w wyrazach umieszczonych 

na „bombkach” (Bombki z wyrazami). 

21. Ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu. Kolorowanie bombek 

zgodnie z instrukcją nauczyciela. Przyklejanie ich na 

choince. 

22. Ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu Wykonanie łańcucha 

z kolorowych pasków zgodnie z instrukcją nauczyciela. 

23. Oglądanie filmu Przygody kota Filemona. Gwiazdka. 

24.  Rozmowa o tym, jak przygotowywano się do świąt 

w domu kota Filemona. Potrawy świąteczne. 

25. Powtórzenie przygotowanej grupowej inscenizacji. 

Zaśpiewanie przygotowanej pastorałki. Jasełka – próba 
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generalna. 

26. Prezentacja jasełek przed rodzicami. Stworzenie 

świątecznej atmosfery z wprowadzeniem polskich 

zwyczajów (składanie życzeń połączone z łamaniem się 

opłatkiem, przy dźwiękach polskich kolęd). 

Termin realizacji grudzień 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

Z. Stanecka, Basia i Boże Narodzenie, Wydawnictwo LektorKlett, 

Poznań 2008. 

D. Gellner, Jasełka, w: „Przedszkolakom”, Wydawnictwo Kama, 

Warszawa 2000. 

S. Grabowski, M. Nejman, Gwiazdka, w: „Przygody kota 

Filemona”, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2008. 

T. Szyma, Przed Wigilią, w: „Z dziećmi i przyrodą. Wybór literatury 

dla dzieci przedszkolnych z komentarzem metodycznym” H. Kruk, 

Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1991. 

 

Numer karty 

programowej 14 

Temat miesiąca Sowa Ula 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Noworoczne życzenia Sowy Uli 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozumie proste i złożone polecenia, 

 formułuje życzenia, 

 uczestniczy w rozmowie, wyraża w prosty sposób własne 

zdanie, 

 rozumie proste teksty literackie wspierane gestami. 
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Osiągnięcia ucznia 

 współpracuje z nauczycielem i innymi dziećmi w zabawie, 

 wykonuje polecenia nauczyciela, 

 wskazuje litery „l”, „L” w wyrazach, czyta wyrazy, 

 recytuje z pamięci fragment wiersza. 

Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Podróże i turystyka: ciekawostki turystyczne 

Życie codzienne: kalendarz (miesiące) 

Środowisko naturalne: rośliny i zwierzęta 

Wiedza o Polsce: święta i zwyczaje 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

 

Liczebniki porządkowe, nazwy zwierząt, rzeczy… 

Życzę Ci… (rzeczownik w dopełniaczu). 

 

Pary wyrazów o podobnym brzmieniu: kulka – kurka. 

Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. „Kartki z kalendarza” - informacje nauczyciela o tradycji 

świętowania Nowego Roku.  

2. Przedstawienie sowy Uli jako nowej postaci książkowej. 

Życzenia od mądrej sowy Uli (z wykorzystaniem symboli). 

3. Składanie życzeń noworocznych z wykorzystaniem symboli 

graficznych. Ustalenie znaczeń symboli: serduszko, 

gwiazdka, uśmiech, ryba, sowa... Dzieci kolejno losują 

kartki z symbolami i formułują życzenia według wzoru: 

Życzę wszystkim zdrowia (ryba). 

4. Pląs „Dwóm tańczyć się zachciało” – śpiew z ruchem. 

Przygotowanie do zabaw karnawałowych. 

5. Słuchanie listu od mądrej sowy (list zawiera tytuł kolejnej 

lektury). Czytanie sylabami wyrazu „lokomotywa”.  

6. Słuchanie wiersza lokomotywa.  

7. Ćwiczenia artykulacyjne – powtarzanie słów 

dźwiękonaśladowczych.  

8. Rozmowa na temat treści wiersza z wykorzystaniem 
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ilustracji. Ćwiczenia w rozumieniu i stosowaniu liczebników 

porządkowych. 

9. Ćwiczenia percepcji słuchowej i ćwiczenia słownikowe - 

uzupełnianie pozostałych wagonów o ilustracje, których 

nazwy zaczynają się głoską odpowiadającą literze 

umieszczonej na wagoniku.  

10. Kilkakrotne czytanie wiersza, dopowiadanie pamiętanych 

słów, rytmiczny ruch. 

11. Dzień litery „l”, prezentacja litery. 

12. Czytanie sylab i wyrazów z literą „l” (lampa, lampka, lalka, 

lato, loki, Ola, Ala, Ula, Ela, lot, ul, lula). 

13. Malowanie lodów, nazywanie smaków, wycinanie ilustracji 

i przyklejanie na dużym konturze litery „l”. 

14. Ćwiczenia słowotwórcze - „rozwijanie słów”  

z wykorzystaniem ilustracji (lód – lodowy – lodowisko - 

lodówka). 

15. Zabawa ze śpiewem „Jedzie pociąg z daleka”. Ćwiczenia 

z liczebnikami porządkowymi (np. mówienie, który z kolei 

jest mój wagon). 

16. Zgadywanki – ćwiczenia na spostrzegawczość i utrwalenie 

obrazu litery „L”. 

17. Rytmiczna recytacja wiersza „Lokomotywa”.  

18. Zabawa w wysłuchiwanie i liczenie wyrazów w zdaniu 

z wykorzystaniem tekstu wiersza i klocków. 

19. Zabawa konstrukcyjna, budowanie kolorowej lokomotywy 

z klocków, liczenie wagonów, nazywanie kolorów. 

20. Ćwiczenia słuchu mownego, np. kulka - kurka 

www.wymowapolska.pl. 

21. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika. 

22. Karta pracy – kolorowanie obrazków, w nazwach których 

http://www.wymowapolska.pl/
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na początku występuje „l”. 

Termin realizacji styczeń 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

W. Widłak, Bagaż, w: „ Pan Kuleczka. Dom”, Wydawnictwo Media 

Rodzina, Poznań 2008. 

J. Tuwim, Lokomotywa, w: „Wiersze dla dzieci”, Wydawnictwo 

Nasza Księgarnia, Warszawa 2005. 

Cz. Janczarski, Puff, puff, puff!, w: „Mis Uszatek”, Wydawnictwo 

Nasza Księgarnia, Warszawa 1998. 

I. Landau, Noworoczne życzenia, w: „Skakanka”, Wydawnictwo 

Nasza Księgarnia, Warszawa 1988. 

J. Brzechwa, Sowa, w: „Brzechwa dzieciom”, Wydawnictwo Kama, 

Warszawa 1995. 

 

 

Numer karty 

programowej 
15 

Temat miesiąca Sowa Ula 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Bale w karnawale 



56 

 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 opowiada w prosty sposób akcję utworu oraz opisuje 

bohaterów i relacje między nimi, 

 tworzy przy pomocy nauczyciela krótką wypowiedź składającą 

się z prostych zdań, 

 odtwarza z pamięci proste teksty. 

 

Osiągnięcia ucznia 

 współpracuje z nauczycielem i innymi dziećmi w zabawie, 

 nazywa części garderoby, 

 opowiada o swoim stroju karnawałowym, 

 czyta wyrazy zbudowane z poznanych liter, 

 wskazuje literę „s”, „S” w wyrazach, 

 odtwarza z pamięci słowa piosenek i zabaw. 

 

Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Ja i moi bliscy: wygląd zewnętrzny emocje, marzenia, świat 

wyobraźni 

Życie codzienne: gry, zabawy, kalendarz, części garderoby 

Wiedza o Polsce: święta i zwyczaje 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

 

Nazwy części garderoby, liczebniki porządkowe. 

Słownictwo związane z karnawałem: bal, balony, zabawa, 

orkiestra, taniec, pląs, maska, stroje, postacie bajkowe… 

Pary wyrazów o podobnym brzmieniu: sofa – sowa, łuski – wózki. 

 

Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Zabawa „Jedzie pociąg z daleka”, prowadzi chętne dziecko. 

2. Opowieści sowy o zwyczajach karnawałowych. 

Wykorzystanie ilustracji i rekwizytów - poszerzanie zakresu 

słownika biernego i czynnego dziecka. 

3. Zagadki przypominające postaci z bajek i ułatwiające 
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dzieciom wybór postaci, w które chcą się wcielić i kreacji na 

bal karnawałowy. 

4. Działania plastyczne - ubrania z kufra Sowy Uli. 

Przygotowywanie z krepiny, fragmentów materiału itp. 

strojów na bal. 

5. Czytanie wyrazu „maska”. Liczenie liter. Wykonanie maski 

karnawałowej.  

6. Ćwiczenia słownikowe – nazywanie części garderoby, 

określanie kolorów, określanie wielkości, kształtu.  

7. Prezentacja postaci i strojów. Opis postaci przez 

nauczyciela. Wprowadzenie porównań, np. czerwony jak…; 

kolorowy jak… . 

8. Bal karnawałowy – wspólna zabawa, powtórzenie 

poznanych tańców, pląsów i zabaw ruchowych. 

Improwizacje taneczne przy poznanych piosenkach.  

9. Nauka tańca według instrukcji nauczyciela, np. „Boogie-

woogie” (Do przodu prawą rękę daj…). 

10. Dzień litery „s”, prezentacja litery. 

11. Nauka czytania z Sową Ulą. Czytanie sylab, wyrazów 

i prostych zdań z poznanymi literami (np.: sok, smok, sanki, 

skakanka, sam, sama, maska, suknia, sen). 

12. Ćwiczenia słuchu mownego: obrazki z parami wyrazowymi 

sofa – sowa, łuski – wózki; www.wymowapolska.pl. 

13. Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego o balu. 

14. Wyszukiwanie litery „s” w zaszyfrowanym obrazku. 

15. Rysowanie uśmiechniętych słoneczek i ozdabianie nimi 

dużej, narysowanej na papierze litery „s” (praca zbiorowa). 

16. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika. 

17. Karta pracy – kolorowanie obrazków, w nazwach których 

na początku słychać „s”. 

http://www.wymowapolska.pl/
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Termin realizacji styczeń 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

Cz. Janczarski, Zabawa karnawałowa, w: „Mis Uszatek”, 

Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1998. 

Bajkowa orkiestra, D. Gellner, w: „Przedszkolakom”, 

Wydawnictwo Kama, Warszawa 2000. 

Kopciuszek, M. Samozwaniec, w: „Baśnie”, Wydawnictwo Glob, 

Szczecin, 1987. 

Koronacja, R. Jędrzejowska-Wróbel, w: „Maleńkie królestwo 

królewny Aurelki”, Wydawnictwo Bajka, Warszawa 2009. 

Karnawał, Z. Dmitroca, z: „Rymy na każdą okazję”, Wydawnictwo 

ORPEG PCN, Lublin 2011. 

Kostiumowy bal, M. Bartkowicz, w: „Wiersze i opowiadania nie 

tylko do czytania. Antologia literatury dziecięcej”, Wydawnictwo 

MAC, Kielce 2006. 

 

 

Numer karty 

programowej 
16 

Temat miesiąca Sowa Ula 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Kochana Babciu, kochany Dziadku… 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozumie proste i złożone polecenia, 
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 porozumiewa się w prostych sytuacjach komunikacyjnych, 

 korzysta z obrazkowych słowników, 

 rozumie krótkie utwory literackie, 

 formułuje życzenia. 

Osiągnięcia ucznia 

 wspólnie z innymi dziećmi uczestniczy w zabawach, 

 wskazuje litery „d”, „D” w wyrazach, 

 opowiada o swoich dziadkach w kontekście tekstów 

literackich, 

 uzupełnia kartę pracy w oparciu o słowniczek obrazkowy, 

 formułuje życzenia dla babci i dziadka. 

Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Ja i moi bliscy: emocje, najbliższa rodzina 

Dom i otoczenie: gry, zabawy 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

 

Nazwy członków rodziny, pokrewieństwo 

Życzę babci, dziadkowi… (czego?) zdrowia, uśmiechu, szczęścia… 

Pary wyrazów o podobnym brzmieniu: domek - Tomek  

 

Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Zabawy w słówka – wyprawa do babci i dziadka. 

Pakowanie walizki. Nazywanie ulubionych przedmiotów, 

używanie rzeczowników w odpowiedniej formie. 

2. Dzień litery „d”, prezentacja litery. Wyszukiwanie litery „d” 

w wyrazach (droga, dom, Danka, Darek, deska, dama) 

3. Opowiadanie o swoich dziadkach z użyciem zdjęć z albumu 

rodzinnego. Wyjaśnienie, kto to jest babcia i kto to jest 

dziadek.  

4. Rysowanie fragmentu drzewa genealogicznego według 

przygotowanego schematu.  

5. Ćwiczenia w mówieniu – opowiadanie o swoich 

odwiedzinach u dziadków. 
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6. Zabawa ruchowa, w którą bawili się w dzieciństwie 

dziadkowie: „Siała baba mak…”. Rytmiczne powtarzanie 

słów zabawy. Ilustrowanie tekstu ruchem.  

7. „Kartki z kalendarza” - aktywne słuchanie informacji 

nauczyciela o tradycji świętowania Dnia Babci i Dziadka 

w Polsce. 

8. Rozmowa o podobnych tradycjach w świętowaniu Dnia 

Babci i Dziadka w kraju zamieszkania dzieci. 

9. Słuchania wierszy pt. „Dziadek” i „Babcia” Zbigniewa 

Dmitrocy. 

10. Czytanie wierszy wraz z nauczycielem: dopowiadanie 

wyrazów, rytmiczne powtarzanie kolejnych wersów za 

nauczycielem. 

11. Ćwiczenia słownikowe: Moja babcia jest dobra jak….; Mój 

dziadek wspaniały jak… . Plakat, doklejanie ilustracji.  

12. Opowiadanie o swoich dziadkach. Używanie porównań 

z plakatu. 

13. Prace plastyczno-konstrukcyjne „Prezent dla babci 

i dziadka” (np. wykonanie korali z makaronu, pudełka z 

kartonu) lub wykonanie kartki z życzeniami do wysłania do 

dziadków.  

14. Redagowanie życzeń dla dziadków, ćwiczenia w ustnym 

formułowaniu życzeń. 

15. Wspólna zabawa „Jedzie pociąg z daleka”.  

16. Ćwiczenia percepcji słuchowej, np. domek – Tomek; 

www.wymowapolska.pl. 

17. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika. 

 

18. Wyszukiwanie w słowniczkach obrazkowych, w nazwach 

których na początku słychać „d”. 

http://www.wymowapolska.pl/


61 

 

19. Karta pracy – kolorowanie obrazków, w nazwach których 

na początku słychać „d”. 

Termin realizacji styczeń 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

Z. Dmitroca, Dziadek, Babcia, z: „Rymy na każdą okazję”, 

Wydawnictwo  ORPEG PCN, Lublin 2011. 

A. Kamieńska, Babcia, w: „Skakanka”, Wydawnictwo Nasza 

Księgarnia, Warszawa 1988. 

S. Grabowski, Dziadek objaśnia las, w: „Skakanka”, Wydawnictwo 

Nasza Księgarnia, Warszawa 1988. 

M. Ławrynowicz, Ślizgawka, w: „Z dziećmi i przyrodą. Wybór 

literatury dla dzieci przedszkolnych z komentarzem 

metodycznym” H. Kruk, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1991. 

J. Tuwim, Rzepka, w: „Wiersze dla dzieci”, Wydawnictwo Nasza 

Księgarnia, Warszawa 1993. 

M. Orłoś, Dzień dziadka, w: „Tajemnicze przygody Meli”, 

Wydawnictwo Znak, Kraków 2008. 

 

 

Numer karty 

programowej 17 

Temat miesiąca Wróbelek Elemelek 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Zima w Polsce 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozumie proste i złożone polecenia, 

 wymawia poznane słowa w sposób zrozumiały, 
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 uczestniczy w rozmowie, wyraża w prosty sposób własne 

zdanie, 

 korzysta z obrazkowych słowników, 

 rozumie proste teksty literackie wspierane obrazkami. 

Osiągnięcia ucznia 

 opowiada historię wróbelka Elemelka, 

 współpracuje z nauczycielem i innymi dziećmi w zabawie, 

 odczytuje globalnie nazwy ptaków, przyporządkowuje je do 

ilustracji, 

 wskazuje litery „w”, „W” i czyta wyrazy złożone ze znanych 

liter. 

Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Ja i moi bliscy: podstawowe informacje o sobie, najbliższa 

rodzina, emocje marzenia, świat wyobraźni 

Życie codzienne: kalendarz (miesiące) 

Środowisko naturalne: rośliny i zwierzęta 

Wiedza o Polsce: święta i zwyczaje 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

 

Nazwy ptaków zimujących w Polsce, nazwy kolorów, nazwy 

dźwięków, wyrazy dźwiękonaśladowcze. 

Pary wyrazów o podobnym brzmieniu: wózki – łuski, faza - waza, 

sofa - sowa, frak – wrak 

Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Zabawa ruchowa ze śpiewem „Stary niedźwiedź mocno 

śpi”. 

2. Opowieść nauczyciela o zimie w Polsce. Zwrócenie uwagi 

na ptaki, które zostają i które odlatują do ciepłych krajów. 

Wprowadzenie do przedstawienia postaci wiodącej 

w miesiącu – wróbelka Elemelka. 

3. Dzień litery „W” Wprowadzenie litery „w” w wyrazie 

wróbel. Skojarzenia z kształtem litery. Wyszukiwanie 

wyrazów z literą „w” w różnych pozycjach. 

4. Słuchanie opowiadania o wróbelku Elemelku (rozdział pt.  
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O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku) 

ukierunkowane na szukanie odpowiedzi na pytanie, jaki 

ważny problem poruszony jest w historii wróbelka 

Elemelka (lub czego się dowiadujemy o zimie w Polsce). 

5. Zastanawianie się, czy w kraju, w którym żyjemy, ptaki 

mają podobne problemy, czy też potrzebują takiej pomocy. 

6. Zabawa - zawody wróbelków - wyszukiwanie w różnych 

miejscach sali wyrazów z „w”. Próby czytania wyrazów. 

7. Wspólne oglądanie filmu „Przygód kilka Wróbla Ćwirka. 

Zimowe zuchy”. 

8. Wspólne przygotowanie albumów polskich ptaków. 

Nazywanie ich. 

9. Słuchanie „mowy” ptaków. Rozpoznawanie ptaków po ich 

głosach. 

10. Ćwiczenia słuchu mownego: wózki – łuski, faza - waza, sofa 

- sowa, frak – wrak; www.wymowapolska.pl. 

11. Prowadzenie obserwacji ptaków w miejscu, w którym 

mieszka dziecko. Zapamiętywanie dźwięków, jakie ptaki 

wydają, jak wyglądają, czym się żywią. Sprawdzenie, czy 

takie ptaki są również w Polsce. 

12. Ćwiczenia na antycypację: odczytywanie wyrazów, które 

wystąpiły w czasie zajęć, ale brakuje w nich niektórych liter. 

Kończenie wyrazów, zdań wypowiadanych przez 

nauczyciela. 

13. Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego o wróbelku 

Elemelku. 

14. Zabawa ruchowa „Ptaszki do gniazda” 

1. Zabawa ruchowa „Tańczące sylaby” (dzieci mają przypięte 

sylaby i tak dobierają się w taneczne pary, by wspólnie 

utworzyć wyraz)  

15. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

http://www.wymowapolska.pl/
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kącik czytelnika. 

16. Wyszukiwanie w słowniczkach obrazkowych ilustracji 

przedmiotów, których nazwy  zaczynają się głoską „w”. 

17. Karta pracy – kolorowanie obrazków, w nazwach których 

na początku słychać „w”. 

 

Termin realizacji luty 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

F. Kobryńczuk, Wróbelek, w: „Na słoneczne i deszczowe dni. 

Wiersze, opowiadania, teatrzyki”, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 

1998. 

Z. Dmitroca, Wróbelek, z: „Bajki niezapominajki”, Wydawnictwo  

PCN, Lublin 2003. 

H. Łachocka, Wróbelek Elemelek i jego przyjaciele, Wydawnictwo 

Nasza Księgarnia, Warszawa 1967. 

H. Łachocka, Psoty i kłopoty wróbelka Elemelka,, Wydawnictwo 

Poznańskie, Poznań 1988. 

H. Łachocka, O wróbelku Elemelku, Wydawnictwo Nasza 

Księgarnia, Warszawa 1997. 

 

 

Numer karty 

programowej 
18 

Temat miesiąca Wróbelek Elemelek 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Elemelek na wiejskim podwórku 

Wymagania Dziecko: 



65 

 

szczegółowe  rozróżnia większość głosek istotnych dla języka polskiego, 

 rozumie złożone polecenia, 

 porozumiewa się w prostych sytuacjach komunikacyjnych, 

 odtwarza z pamięci rymowanki i inne, proste teksty. 

Osiągnięcia ucznia 

 wykonuje polecenia nauczyciela, 

 powtarza poprawnie zdrobnienia nazw zwierząt domowych, 

 odczytuje globalnie poznane wyrazy, 

 wskazuje litery „ą”, „ę” w wyrazach, 

 z pamięci odtwarza rymowanki w zabawach. 

Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Życie codzienne: gry i zabawy 

Dom i otoczenie: podwórko  

Środowisko naturalne: zwierzęta 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

 

Czasowniki w trzeciej osobie liczby mnogiej (idą, biegną, skaczą, 

siedzą, wstają, podskakują…) 

Nazwy zwierząt domowych, zdrobnienia. 

Pary wyrazów o podobnym brzmieniu: kosa – kąsa; solo – solą; 

gesty – gęsty; pieści – pięści. 

 

Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Analiza ilustracji - Elemelek na wiejskim podwórku. 

2. Zabawa ruchowa „Berek – gąsior” (tylko „gęganie” może 

uchronić od „uszczypnięć” gąsiora). 

3. Nauka zabawy ruchowej „Gąski, gąski do domu”. 

4. Zabawa ruchowa połączona z wysłuchiwaniem głosek 

 „ą” i „ę” w wyrazach. Dzieci zajmują miejsca zgodnie 

z przyjętą zasadą, np. gdy słyszą „ę” w wygłosie – stają pod 

tablicą, gdy słyszą „ę” w środku wyrazu – stają pod oknem. 

Zwrócenie uwagi, że w zabawie nie pojawiły się wyrazy 

z „ą” i „ę” w nagłosie. Nie ma więc imion zaczynających się 
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na te litery ani innych wyrazów.  

5. Poznawanie kształtu liter „ą” i „ę”. Rozpoznawanie liter 

w wyrazach, wyszukiwanie ich w książce. 

6. Lepienie literek „ą” i „ę” z plasteliny.  

7. Zabawa ciuciubabka – jaka to literka? 

8. Rytmiczne powtarzanie rymowanki „Idą gęsi gęsiego…”. 

Liczenie liter „ę”, „ą” w czytanym tekście. Przypomnienie 

liczebników porządkowych. 

9. Zabawa w gęsi. Rytmiczne powtarzanie tekstu w chodzie 

gęsiego. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze. 

10. Grupowe zabawy sportowe – co oni robią? Nazywanie 

czynności w trzeciej osobie liczby mnogiej. Wykorzystanie 

fragmentów filmów, zdjęć i sytuacji zabawowych.  

11. Ćwiczenia sprawdzające – nazywanie sytuacji 

przedstawionej na ilustracji, dobieranie wyrazów do 

ilustracji. 

12. Bingo „Zabawimy się grą z wyrazami z ą”. 

13. Wspólna recytacja fragmentów wiersza „Lokomotywa”(uff 

jak gorąco…) z akcentem na „ą”  

14. Wspólne zabawa „Boogie woogie” z wyraźnym 

akcentowaniem „ą” i „ę”. 

15. Ćwiczenia słuchu mownego: np. kosa – kąsa; solo – solą; 

gesty – gęsty; pieści – pięści. 

16. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika. 

17. Zabawa ze śpiewem „Idzie wąż, idzie wąż, rośnie wciąż, 

rośnie wciąż, Ania węża się nie boi i dlatego za nim stoi, 

długi jest ten wąż…” 

 

Termin realizacji luty 
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Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

J. Brzechwa, Rozmawiała gęś z prosięciem, w: „100 bajek”, 

Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 2007. 

J. Brzechwa, Ptasie plotki, w: „100 bajek”, Wydawnictwo 

Siedmioróg, Wrocław 2007. 

A. Frączek, Gąski w podróży, w: „Chichopotam”, Wydawnictwo BIS, 

Warszawa 2010. 

L.J. Kern, Wąż, w: „Koszyk pełen wierszy”, Wydawnictwo Kama, 

Warszawa 1999. 

D. Dziamska, A. Frączek, Kaczuszka Omi na wsi, w: „Origami 

z wierszykami”, Wydawnictwo Bis, Warszawa 2009. 

 

Numer karty 

programowej 
19 

Temat miesiąca Wróbelek Elemelek 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Zimowe marzenia wróbelka Elemelka 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 tworzy przy pomocy nauczyciela krótką wypowiedź składającą 

się z prostych zdań, 

 skutecznie porozumiewa się w codziennych sytuacjach, 

 rozumie proste teksty literackie wspierane obrazkami, 

 czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy. 

Osiągnięcia ucznia 

 współpracuje z nauczycielem i innymi dziećmi w zabawie, 

 powtarza z pamięci wraz z innymi dziećmi wyuczony tekst, 

 czyta na głos wyrazy złożone z poznanych liter, 

 wykonuje polecenia nauczyciela, potwierdzając rozumienie 

tekstów literackich i zabaw. 
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Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Ja i moi bliscy: przyjaciele i koledzy, emocje, marzenia, świat 

wyobraźni 

Dom i otoczenie: ciekawe miejsca 

Środowisko naturalne: rośliny i zwierzęta 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

 

Wyrazy z „ł”: słowik, słownik, łopata, łodyga, ładna, dała, łysy, 

kołysanka, kołek, koło, łąka, łapa, Łeba, bałwan, płatek, złote 

słonko… 

Pary wyrazów o podobnym brzmieniu: łuski – wózki 

 

Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Zabawa ruchowa ze śpiewem „Na zielonej łące” – 

śpiewanie pląsu i wykonywanie ćwiczeń zgodnie 

z poleceniem nauczyciela.  

2. Aktywne słuchanie opowiadania nauczyciela o marzeniach 

wróbelka Elemelka. Wróbelek marzy o tym, aby znaleźć się 

na zielonej łące pełnej kwiatów i smacznych kąsków. 

Wysłuchiwanie pierwszej głoski w słowie „łąka”. 

3. Rozmowa na temat: Czy zimą w Polsce mogą spełnić się 

takie marzenia wróbelka? Jeśli nie, to kiedy? A kiedy 

wróbelek może hasać po zielonej łące w kraju, w którym 

dziecko mieszka? 

4. Wysłuchanie wiersza Juliana Tuwima „Spóźniony słowik”. 

Poznanie słowika, przyjaciela wróbelka Elemelka. 

5. Dzień litery „ł”, prezentacja litery. 

6. Utrwalenie kształtu litery. Ozdabianie dużej litery „Ł” 

kwiatkami (łąka). 

7. Wyszukiwanie w tekście wyrazów z „ł”.  

8. Nauka na pamięć dwóch pierwszych wersów wiersza 

„Spóźniony słowik”. 

9. Słuchanie śpiewu słowika. Szukanie wspólnie 
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z nauczycielem informacji o tym, co robi słowik zimą. 

10. Uzupełnienie atlasu polskich ptaków o informacje 

o słowiku. 

11. Czytanie wyrazów z „ł”: słowik, słownik, łopata, łodyga, 

ładna, dała, łysy, kołysanka, kołek, koło, łąka, łapa, Łeba, 

bałwan, płatek. 

12. Zabawa ruchowa przy śpiewance „Śnieg pada, cieszą się 

dzieci”. Naśladowanie ruchem padającego śniegu i lepienia 

bałwana. 

13. Praca plastyczna: Malowanie farbami lub wyklejanka 

„Wróbelek Elemelek i bałwan ze śniegu”. 

14. Ćwiczenia słuchu mownego: np. łuski – wózki;  

www.wymowapolska.pl. 

15. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika. 

16. Karta pracy – kolorowanie obrazków, w których nazwach 

na początku słychać „ł”. 

Termin realizacji luty 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

S. Grochowiak, Wyliczanka, w: „Skakanka”, Wydawnictwo Nasza 

Księgarnia, Warszawa 1988. 

A. Oppman, Złota kaczka, Wydawnictwo Krajowa Agencja 

Wydawnicza, Warszawa 1981. 

A. Frączek, Bałwan na plaży, w: „Chichopotam”, Wydawnictwo 

BIS, Warszawa 2010. 

 

 

numer karty 

programowej 20 

http://www.wymowapolska.pl/
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Temat miesiąca Piesek Reksio 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Zimowe zabawy Reksia 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 opowiada o własnych doświadczeniach, 

 czyta na głos, prawidłowo akcentując wyrazy, 

 w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, 

 uczestniczy w rozmowie, wyraża w prosty sposób własne 

zdanie. 

Osiągnięcia ucznia 

 wykonuje polecenia nauczyciela, 

 wskazuje w tekście wyrazy z literą „z”, 

 opowiada o swoim psie, 

 czyta wskazane przez nauczyciela wyrazy, prawidłowo je 

akcentując. 

Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Ja i moi bliscy: emocje marzenia, świat wyobraźni 

Życie codzienne: kalendarz (miesiące) 

Środowisko naturalne: rośliny i zwierzęta 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

 

Słownictwo z wiersza: zima, zimowy, zimowe, pies, psy, buda,  

w budzie, sympatyczny, nie narzeka, nie użala się, głośno szczeka, 

pomysłowy. 

Pary wyrazów o podobnym brzmieniu: ząb - ziąb, wozy - wozi, 

koza - kozia, baza – bazia. 
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Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Zabawa ruchowa „Rzucamy śnieżkami”. Dzieci naśladują 

nauczyciela i w rytm muzyki „lepią śnieżki” i „rzucają nimi”. 

2. Oglądanie filmu pt. „Reksio łyżwiarz”. Prezentacja kolejnej 

postaci bajkowej. Nazwanie dyscypliny sportowej „jazda na 

łyżwach”. 

3. Słuchanie wiersza „Reksio” Z. Dmitrocy. Poznanie bohatera 

wiersza. 

4. Rozmowa na temat ilustracji przedstawiającej dzieci na 

lodowisku. Czytanie podpisu: „Zimowe zabawy”. 

5. Dzień litery „z”. Wprowadzenie litery „z” „Z”.  

17. Utrwalenie kształtu litery. Malowanie na dużej literze  

„Z” czarnych i białych pasków, przypominających zebrę. 

6. Ćwiczenia w czytaniu. Wyszukiwanie „z” w wyrazach 

i w tekście wiersza „Reksio”. 

7. Słuchanie wiersza, rytmiczne wyklaskiwanie zgodne 

z akcentem wyrazowym. 

8. Nauka czytania sylabami małych fragmentów wiersza 

„Reksio”. 

9. Praca plastyczna „Mój pies” lub „Mój wymarzony pies”. 

10.  Opowiadanie o swoim psie z wykorzystaniem wykonanych 

ilustracji. 

11. Słuchanie piosenki „Kundel bury”, śpiewanej przez zespół 

„Fasolki”. Zabawy ruchowe przy piosence. 

18. Ćwiczenia percepcji słuchowej: np. ząb - ziąb, wozy - wozi, 

koza - kozia, baza – bazia; www.wymowapolska.pl. 

12. Nauka na pamięć refrenu piosenki „Kundel bury”.  

13. Słuchanie piosenki z powtarzaniem refrenu. 

14. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika. 

15. Karta pracy – kolorowanie obrazków, w których nazwach 

na początku słychać „z”. 

http://www.wymowapolska.pl/
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Termin realizacji marzec 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

F. Klimek, Pieski, w: „Pieski, kotki, niespodzianki”, Wydawnictwo 

Bis, Warszawa 2005. 

W. Widłak, Zupa, w: „Pan Kuleczka. Spotkanie”, Wydawnictwo 

Media Rodzina, Poznań 2004. 

D. Gellner, Burek, w: „Gospodarstwo Agaty”, Wydawnictwo 

Zrzeszenie Księgarstwa, Warszawa 1986. 

A. Widzowska-Pasiak, Jaaaaaaamnik, w: „Co uciął Gucio? 

Wierszyki – psotniki”, Wydawnictwo Bis, Warszawa 2005. 

D. Wawiłow, Marzenie, w: „Najpiękniejsze wiersze”, 

Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 1999. 

S. Grabowski, Donoszę panu, że czuję się świetnie, w: „Skakanka”, 

Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1988. 

 

 

Numer karty 

programowej 
21 

Temat miesiąca Piesek Reksio 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Reksio i gra w kolory 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozumie proste i złożone polecenia, 

 rozumie proste teksty literackie i inne teksty kultury, o ile 

otrzymuje dodatkowe wyjaśnienia, 

 tworzy przy pomocy nauczyciela krótką wypowiedź składającą 

się z prostych zdań. 
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Osiągnięcia ucznia 

 współpracuje z nauczycielem i innymi dziećmi w zabawie, 

 czyta z właściwym akcentem wyrazy wskazane przez 

nauczyciela, 

 wypowiada się na temat pogody, 

 powtarza refren piosenki „gra w kolory”. 

Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Technika i media: telewizja, radio, Internet 

Środowisko naturalne: zwierzęta, pogoda, pory roku 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

 

Nazwy zjawisk atmosferycznych: pogoda, chmury, świeci słońce, 

pada deszcz, niska temperatura, wysoka, opady śniegu, wieje 

wiatr…  

Pory dnia: rano, wieczorem. 

Nazwy kolorów: różowy, czerwony, kremowy, czarny, 

pomarańczowy, brązowy, rudy…. 

Pary wyrazów o podobnym brzmieniu: pakuje – parkuje. 

 

Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Zabawy ruchowe przy piosence „Gra w kolory” zespołu 

„Gawęda”. Wyszukiwanie „r” w wyrazach, wyklaskiwanie. 

2. Ćwiczenia słuchu fonematycznego. Wyszukiwanie 

przedmiotów, które są w kolorach, których nazwy 

zawierają „r” (czerwony, brązowy, czarny, różowy, rudy, 

pomarańczowy). 

3. Oglądanie filmu „Reksio i wrona”. 

4. Recytowanie fragmentów wierszyka o Reksiu.  

5. Dzień z literą „r”. Prezentacja litery. 

6. Wyliczanka: (Czary-mary, czary- mary, mam różowe 

okulary. Okulary mi się zbiły, wszystkie czary się skończyły.) 

Dzieci głośno powtarzają wyliczankę za nauczycielem, który 

kolejno wskazuje na dzieci. Dziecko, na którym skończy się 
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wyliczanie, różową kredką koloruje literę „r”.  

7. Utrwalenie litery „r”. Kolorowanie dużej litery „R” na 

różowo kredkami pastelowymi.  

8. Słuchanie wiersza „Ptasie radio” Juliana Tuwima. 

9.  Czytanie nazw ptaków z literą „r” (wrona, kruk, 

skowronek…). 

10. Ponowne wysłuchanie pierwszej części wiersza „Ptasie 

radio”. Wyszukiwanie w karcie pracy wyrazów z „r”, które 

wystąpiły w wierszu. 

11. Czytanie wyrazów: radio, Internet, telewizor.  

12. Rozmowa o tym, w jaki sposób dowiadujemy się o ptakach, 

korzystając z radia, Internetu, telewizji.  

Wskazanie na różnice i podobieństwa mediów. 

13. Szukanie źródeł, które pomogą nam najszybciej nauczyć się 

odróżniania głosów ptaków. 

14. Obserwacja marcowej pogody. Dlaczego mówi się, że 

w „W marcu jak w garncu”?  

15. Słuchanie piosenki pt. „Kaszka marcowa”  

(muz. F. Leszczyńska; sł. B. Lewandowska). 

16. Tworzenie akompaniamentu do piosenki. Wykorzystanie 

naturalnych instrumentów. 

17. Ćwiczenia słownikowe. Gromadzenie słów do opisania 

pogody (rano, wieczorem, chmury, słońce, deszcz, 

temperatura niska, wysoka, śnieg…). 

18.  Zabawa „Reksio speaker zapowiada pogodę w telewizji.” 

Praca w grupach: losowanie symboli pogody, nazywanie 

ich. Każda grupa wybiera Reksia speakera i przygotowuje 

prezentację prognozy pogody.  

19. Zabawa ruchowa przy piosence „Gra w kolory”. 

20. Ćwiczenia percepcji słuchowej: np. pakuje – parkuje; 

www.wymowapolska.pl 

http://www.wymowapolska.pl/
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21. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika. 

22. Karta pracy – kolorowanie obrazków, w nazwach których 

na początku słychać „r”. 

 

Termin realizacji marzec 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

W. Widłak, Okulary, w: „Pan Kuleczka”, Wydawnictwo Media 

Rodzina, Poznań 2002. 

A. Stańczewska, Świat zwierząt, seria „Encyklopedia wiedzy 

przedszkolaka”, Wydawnictwo Aksjomat, Kraków 2008. 

O marcu, pannie Juliannie i o ptaszku, L. Krzemieniecka,  

w: „Wesoła szkoła. Podręcznik do kl. 2, cz. 3”, Wydawnictwo 

WSiP, Warszawa 2000. 

 

 

 

Numer karty 

programowej 
22 

Temat miesiąca Piesek Reksio 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Wiosenne porządki 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozumie proste i złożone polecenia, 

 tworzy przy pomocy nauczyciela krótką wypowiedź składającą 

się z prostych zdań, 

 rozumie proste teksty literackie wspierane ruchem, 
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 wymawia poznane słowa w sposób zrozumiały. 

Osiągnięcia ucznia 

 współpracuje z nauczycielem i innymi dziećmi w zabawie, 

 wymienia nazwy czynności wykonywanych w domu, 

 mówi o tym, co robi w domu, 

 wskazuje litery „c”, „C” w wyrazach, 

 śpiewa wraz z innymi dziećmi refren piosenki „Pomogę 

mamusi”, ruchem ilustrując słowa. 

Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Ja i moi bliscy: najbliższa rodzina, umiejętności i zainteresowania 

Życie codzienne: podstawowe czynności dnia codziennego, 

żywienie 

Środowisko naturalne: pory roku, zwierzęta 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

 

Nazwy czynności: sprzątanie, odkurzanie, mycie okien, ścieranie 

kurzu, pranie, układanie, wyrzucanie śmieci… 

Przygotowanie posiłków: obieranie, krojenie, gotowanie, 

pieczenie… 

Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Nauka zabawy ruchowej ze śpiewem „Pomogę mamusi”. 

Nauczyciel śpiewa, dzieci ilustrują ruchem, pokazują 

czynności. 

2. Rozmowa o tym, jak dzieci pomagają w domu swoim 

rodzicom/osobom dorosłym. 

3. Ćwiczenia słownikowe. Zebranie słownictwa 

oznaczającego czynności, wykorzystanie ilustracji. 

4. Wypowiedzi dzieci ilustrowanie ruchem, o pracach 

wykonywanych w domu. 

5. Słuchanie wiersza o kimś, komu nie chce się nic robić. 

„Leń” J. Brzechwy. 

6. Czytanie zdań: Co on robi? Nic nie robi. 

7. Dzień z literą „C”. Poznanie litery, zaznaczenie jej 

w czytanych zdaniach. 
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8. Ćwiczenia w czytaniu. Wyszukiwanie litery „c”  

w wybranych wyrazach z wiersza.  

9. Ćwiczenia w czytaniu. Utrwalanie kształtu litery „c” przez 

rysowanie na konturze litery cytryny, cebuli, cukierków… 

10. Zabawa „Co ja robię?”. Dzieci kolejno pokazują ruchem 

czynności, pozostali nazywają je. Można ograniczyć zakres 

czynności do takich, jakie wykonywał leń, bohater 

poznanego wiersza. 

11. Zabawa „Dialog bez słów” – dzieci wybierają wyrazy, 

których znaczenie przedstawia gestem nauczyciel 

(potrzebne będą wycięte wyrazy oznaczające czynności). 

12. Powtórzenie zabawy „Pomogę mamusi”. 

13. Obejrzenie filmu pt. „Reksio detektyw”.  

14. Zabawa „Reksio detektyw”. Szukanie ukrywającej się literki 

„c” w czasopismach, książkach, różnego rodzaju tekstach, 

ogłoszeniach… (dobrze jest przygotować szkła 

powiększające). 

15. Czytanie wyrazów z literą „c”. 

16. Ćwiczenia  percepcji słuchowej: www.wymowapolska.pl 

17. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika. 

18. Karta pracy – kolorowanie obrazków, w których nazwie na 

początku słychać „c”. 

19. Praca plastyczna: wiosenne porządki w domu. 

Termin realizacji marzec 

http://www.wymowapolska.pl/
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Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

W. Widłak, Porządek, w: „Pan Kuleczka”, Wydawnictwo Media 

Rodzina, Poznań 2002. 

H. Januszewska, Kopciuszek, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 

Warszawa 1982. 

Z. Dmitroca, Świąteczne porządki, z: „Rymy na każdą okazję”, 

Wydawnictwo  ORPEG PCN, Lublin 2011. 

A. Frączek, Odkurzacz, w: „Słoń na hulajnodze”, Wydawnictwo Bis, 

Warszawa 2005. 

 

 

Numer karty 

programowej 
23 

Temat miesiąca Piesek Reksio 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Wiosenna gimnastyka 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozumie proste i złożone polecenia, 

 tworzy przy pomocy nauczyciela krótką wypowiedź składającą 

się z prostych zdań, 

 rozumie proste teksty literackie wspierane obrazkami, 

 odtwarza z pamięci krótkie teksty. 

Osiągnięcia ucznia 

 współpracuje z nauczycielem i innymi dziećmi w zabawie, 

 powtarza wraz z innymi dziećmi tekst wiersza, ilustrując słowa 

ruchem, 

 wskazuje litery „g”, „G” w wyrazach, 

 uczestniczy w zabawach doskonalących prawidłową wymowę 

głosek polskich. 
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Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Życie codzienne: gry, zabawy 

Dom i otoczenie: podwórko, plac zabaw 

Zdrowie i sport: samopoczucie, najważniejsze części ciała, 

umiejętności sportowe 

Język nauki: podstawowe terminy z zakresu wiedzy o języku 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

 

Nazwy części ciała. 

Przyimki: na, pod, do, w, przed, za, obok. 

Czasowniki określające wykonywane czynności. 

Terminy z zakresu wiedzy o języku: głoska, litera, wyraz 

Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Pląs: „Gimnastyka to zabawa”. Nauka pląsu, wspólna 

zabawa. 

2. Słuchanie wiersza „Ćwiczenia gimnastyczne” Z. Dmitrocy. 

3. Wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych w rytmie 

odczytywanego przez nauczyciela wiersza. 

4. Nauka wiersza na pamięć. Wykorzystanie ruchu do 

utrwalenia wiersza. 

5. Dzień litery „g”. Poznanie litery „g” „G” i wyszukiwanie jej 

w wyrazach. 

6. Utrwalenie kształtu litery „g”. Układanie litery „G” wielkiej 

i małej z guzików.  

7. Czytanie sylab i wyrazów z literą „g”. 

8. Zabawa w ganianego berka. Kończenie zabawy na sygnał 

nauczyciela podany gwizdkiem. Wprowadzenie do czytania 

wyrazu „gwizdek”. 

9. Gimnastyka oka. Wyszukiwanie szczegółów, wskazywanie 

różnic np. w ilustracjach. 

10. Gimnastyka ucha i języka: powtarzanie zdań z użyciem 

aliteracji, np. Gruby guzik gra głośno. Gruba gęś gęga. 
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Gaduła gada głupoty. Gałąź głośno gnie się. 

11. Ćwiczenia percepcji słuchowej: www.wymowapolska.pl. 

12. Zabawy z globusem: szukanie Polski na globusie. 

13. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika.  

14. Karta pracy – kolorowanie obrazków, w nazwach których 

na początku słychać „g”. 

 

Termin realizacji 
marzec 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

Z. Dmitroca, Ćwiczenia gimnastyczne, w: „Rymy na każdą okazję”, 

Wydawnictwo ORPEG PCN, Lublin 2011. 

J. Brzechwa, Globus, w: „Brzechwa dzieciom”, Wydawnictwo 

Kama, Warszawa 1995. 

M. Strzałkowska, Po co to tu, w: „Gimnastyka dla języka”, 

Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2004. 

J. Duszyńska, Cudaczek Wyśmiewaczek i panna Obrażalska,  

w: „Cudaczek Wyśmiewaczek”, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 

Warszawa 1971. 

 

 

 

Numer karty 

programowej 24 

Temat miesiąca Kurczak Felek 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Wielkanocne zabawy z kurczakiem Felkiem 

Wymagania Dziecko: 

http://www.wymowapolska.pl/
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szczegółowe  rozumie proste teksty literackie, 

 wymawia poznane słowa w sposób zrozumiały, 

 uczestniczy w rozmowie, wyraża w prosty sposób własne 

zdanie, 

 formułuje życzenia. 

Osiągnięcia ucznia 

 opowiada o wielkanocnych tradycjach, 

 współpracuje z nauczycielem i innymi dziećmi w zabawie, 

 czyta fragment wiersza, 

 wymienia produkty, które tradycyjnie święci się w koszyczku 

na Wielkanoc, 

 formułuje życzenia świąteczne. 

Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Ja i moi bliscy: najbliższa rodzina, emocje, marzenia 

Życie codzienne: kalendarz (miesiące), żywienie (artykuły 

spożywcze) 

Środowisko naturalne: pory roku, zwierzęta 

Wiedza o Polsce: święta i zwyczaje 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

 

Symbole wielkanocne (baranek, kurczątko, jajko, pisanka, 

koszyczek, świąteczne śniadanie…) 

Produkty spożywcze (chleb, kiełbasa, ciasto, babka, sól, jajko) 

Święta, święconka, życzenia 

Czego życzymy? (ćwiczenia w konstruowaniu wypowiedzi 

z rzeczownikiem w dopełniaczu) 
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Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Zabawa ruchowa – gonitwa „Chodzi Lisek koło drogi”.  

2. Prezentacja kurczaka Felka – oglądanie historyjki 

obrazkowej (o tym, jak z jajka wyskakuje kurczątko). 

3. Nauka rysowania kurczaka z rymowanką w tle. Nauczyciel 

powtarza słowa, rysując kolejno: owal - tułów, kółeczko – 

główkę, dziobek, oko, zarys skrzydełek. (Z jajka się 

wygramoliło, główkę najpierw wychyliło, potem dziobek 

otworzyło. „Jestem głodne” zakwiliło.) 

4. „Kartki z kalendarza” - opowiadanie nauczyciela na temat 

zwyczajów polskich w okresie wielkanocnym,  

z uwzględnieniem symboli świątecznych: kurczak, palma, 

baranek, pisanka, zajączek, koszyczek. 

5. Słuchanie wiersza J. Czechowicza pt. „Baranek”. 

6. Kolorowanie koszyczka wielkanocnego zgodnie z instrukcją 

nauczyciela (ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu). 

7. Czytanie wyrazów. Zbieranie do koszyczka wyrazów: 

pisanka, baranek, babka, jajko. 

8. Słuchanie piosenki „Pisanki” – sł. K. Różecka, muz. F. 

Leszczyńska. 

9. Praca plastyczna. Ozdabianie pisanek według własnego 

uznania. Opowiadanie o kolorach i wzorach na swoich 

pisankach. 

10. Czytanie wiersza z dopowiadaniem zakończenia wersu 

przez dzieci.  

11. Ćwiczenia w czytaniu. Wyszukiwanie w wierszu liter 

wskazanych przez nauczyciela, liczenie tych liter. 

12. Słuchanie piosenki „Pisanki, kraszanki”. Zabawy ruchowe 

przy piosence. 

13. Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego „Kłótnia 

cukrowego baranka z kurczaczkiem”. 

14. Karta pracy – porównywanie palm, szukanie różnic. 
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15. Projektowanie karki świątecznej. Wykonywanie wspólnej 

kartki i formułowanie życzeń świątecznych.  

16. Ćwiczenia percepcji słuchowej: www.wymowapolska.pl  

17. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika.  

18. Opowiadanie o zwyczajach wielkanocnych w Polsce 

i w miejscu zamieszkania dzieci. 

Termin realizacji kwiecień 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

Z. Dmitroca, Wielkanocny koszyczek, z: „Rymy na każdą okazję”, 

Wydawnictwo ORPEG PCN, Lublin 2011. 

E. Minczarkiewicz, Pisanki, w: „Rysowane wierszyki i zagadki”, 

Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005. 

D. Ludwiczak, Wielkanoc, w: „Fantazje na różne okazje”, 

Wydawnictwo Klub Dla Ciebie, Warszawa 2006. 

H. Bechlerowa, Dwie niespodzianki, w: „Nie będzie kłopotu”, 

Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1986. 

A. Galica, Bajeczka wielkanocna, w: „Wiersze i opowiadania nie 

tylko do czytania”, Wydawnictwo MAC, Kielce 2006. 

Cz. Janczarski, Śmigus – dyngus, w: „Mis Uszatek”, Wydawnictwo 

Nasza Księgarnia, Warszawa 1998. 

 

 

http://www.wymowapolska.pl/
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numer karty 

programowej 
25 

Temat miesiąca Kurczak Felek 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Wiosenne rymowanki 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozumie proste i złożone polecenia, 

 porozumiewa się w prostych sytuacjach komunikacyjnych, 

 tworzy przy pomocy nauczyciela krótką wypowiedź składającą 

się z prostych zdań, 

 czyta na głos i cicho proste krótkie teksty, 

 odtwarza z pamięci rymowanki i proste teksty. 

Osiągnięcia ucznia 

 współpracuje z nauczycielem i innymi dziećmi w zabawie, 

 wymienia nazwy kwiatów, 

 powtarza rymowanki, 

 tworzy rymy do podanych wyrazów, 

 czyta wyrazy wskazane przez nauczyciela. 

Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Ja i moi bliscy: świat wyobraźni 

Życie codzienne: gry i zabawy  

Środowisko naturalne: rośliny 

Język nauki: podstawowe terminy z zakresu wiedzy o języku 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

 

Nazwy kwiatów rosnących w Polsce, kolory. 

Wyrazy do rymu. 

Terminy z zakresu wiedzy o języku: głoska, litera, wyraz. 
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Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Zabawa „Rosną sobie kwiatki na łące”. Nauka śpiewu. 

2. Ćwiczenia słownikowe. Wprowadzenie nazw kwiatów: 

maki, rumianki, tulipany, fiołki. Karta pracy – czytanie 

sylabami nazw kwiatów, czytanie globalne wyrazów 

„chabry”, „róże”. Dobieranie nazw do ilustracji. 

3. Ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu. Łączenie 

rzeczowników z przymiotnikami. „Wianki z kwiatów” – 

karta pracy, labirynt. Opis kolorów. Ozdabianie wianka 

według instrukcji nauczyciela. 

4. Słuchanie opowiadania o tym, jak kurczak Felek szuka 

wiosny.  

5. Ćwiczenia w rozumieniu słów wieloznacznych – karta 

pracy (kotki zwierzęta - bazie kotki; myszka zwierzątko – 

myszka komputerowa). 

6. Oglądanie filmu przyrodniczego prezentującego kwitnące 

wierzby. 

7. Zabawa ruchowa – robimy bukiety. Dzieci wcielają się 

w kwiaty, nauczyciel tworzy bukiety, np. z dwóch stokrotek 

i jednego chabra. Dzieci mówią nazwę kwiatka 

i charakteryzują go. Nauczyciel rozbudowuje zabawę, 

wprowadzając nazwy kwiatów charakterystycznych dla 

kraju zamieszkania dzieci. 

8. Opowieść nauczyciela o kwietniowej pogodzie w Polsce. 

Zabawa ruchowa - improwizowanie przy muzyce zmiennej 

pogody w kwietniu: deszcz, śnieg, wiatr, burza, słońce, 

tęcza.  

9. Rozmowa o kwietniowej pogodzie w Polsce i w kraju 

zamieszkania dzieci. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, 

dlaczego w Polsce mówi się o kwietniowej pogodzie, że 

„Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata”. 

10. Słuchanie wiersza J. Brzechwy „Przyjście wiosny”. 
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11. Zabawa w rymowanki. Dzieci znajdują słowo rymujące się 

ze słowem wypowiedzianym przez nauczyciela (mogą 

korzystać z obrazków). W zabawie należy wykorzystać 

słownictwo poznane na zajęciach, np.: rumianki – wianki, 

fiołki – stołki, kotki – stokrotki i inne dotychczas poznane 

słowa (kot – płot, góra – kura, bułka – półka…). 

12. Zabawa „kwiatek do imienia” Nauczyciel wymienia imię, 

dzieci dobierają nazwę kwiatka do rymu, np.: Dla Agatki- 

bratki, dla Dorotki – stokrotki, dla Anki – rumianki, dla 

Iwonki – dzwonki, a dla Felka? – kawałek karto… 

13. Czytanie wyrazów rymujących się w wierszu „Przyjście 

wiosny”. 

14. Ćwiczenia sprawdzające rozumienie czytanego tekstu. 

Kolorowanie tych środków lokomocji, które pojawiły się 

w wierszu. 

15. Improwizacje ruchowe do piosenki pt.: „Kwiatki bratki”  

z repertuaru Jedynkowego przedszkola (muz. B. Kolago;  

sł. D. Gellner). 

16. Słuchanie rymowanki – zagadki. Dopowiadanie wyrazu  

do rymu: „Już na dzisiaj dość biegania, zapraszamy do 

……… (czytania)”. 

17. Ćwiczenia  percepcji słuchowej: www.wymowapolska.pl 

18. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika.  

 

Termin realizacji kwiecień 

http://www.wymowapolska.pl/
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Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

D. Gellner, Kwiatki bratki, w: „Przedszkolakom”, Wydawnictwo 

Kama, Warszawa 2000. 

Cz. Janczarski, Zabawy, w: „Miś Uszatek”, Wydawnictwo Nasza 

Księgarnia, Warszawa 1998. 

A. Frączek, Polne kwiatki, w: „Słoń na hulajnodze”, Wydawnictwo 

Bis, Warszawa 2005. 

B. Lewandowska, Kolorowy bukiet, w: „Cztery pory roku”, 

Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i Spółka, Poznań 2001. 
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Numer karty 

programowej 
26 

Temat miesiąca Kurczak Felek 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Kurczak Felek przypomina o tym, aby dbać o Ziemię 

Wymagania szczegółowe 

Dziecko: 

 rozumie proste i złożone polecenia, 

 tworzy przy pomocy nauczyciela krótką wypowiedź składającą się 

z prostych zdań, 

 rozumie proste teksty literackie wspierane obrazkami, 

 rozumie krótkie teksty użytkowe. 

Osiągnięcia ucznia 

 współpracuje z nauczycielem i innymi dziećmi w zabawie, 

 opowiada o tym, jak należy dbać o przyrodę, 

 wykonuje eksperyment sprawdzający czystość powietrza 

w swoim miejscu zamieszkania. 

Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Życie codzienne: gry, zabawy 

Technika: media - telewizja, radio, Internet 

Dom i otoczenie: podwórko, plac zabaw 

Zdrowie i sport: samopoczucie, czystość i schludność 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

 

Słownictwo związane z ekologią (odpady, śmieci, segregowanie, 

dbanie…). 

Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Zabawa ruchowa „Gra w zielone”. W czasie, kiedy gra muzyka, 

dzieci poruszają się rytmicznie, kiedy milknie – dotykają czegoś 

zielonego. 

2. Zagadka, której rozwiązaniem będzie wyrażenie „Planeta 
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Ziemia”. 

3. Oglądanie symbolu modelu Ziemi - globusa, wskazywanie 

kraju zamieszkania, Polski, miejsc, które dzieci chciałyby 

odwiedzić.  

4. Dyskusja (techniką gorące krzesło) nt. „O Ziemię trzeba dbać”.  

Zbieranie argumentów za i przeciw. 

5. Praca plastyczna „Jak dbać o Ziemię i o środowisko, w którym 

żyjemy”.  

6. Ćwiczenia w mówieniu. Podsumowanie wystawy 

i wyciągnięcie wniosków, jakie są propozycje dzieci dotyczące 

dbania o środowisko naturalne. 

7. Informacje nauczyciela z odniesieniem do doświadczeń dzieci, 

o tym, co dzieje się z odpadami. 

8. Zabawa w segregowanie śmieci - „Felka rady, jak segregować 

odpady”. Zbieranie obrazków przedstawiających odpady lub 

wyrazów i wrzucanie ich w oznakowane pudełka.  

9. Ćwiczenia w czytaniu. Karta pracy podsumowująca zabawę. 

10. Słuchanie wierszyka pt. „Wanna” z publikacji „Zielona 

brygada”, strona Ministerstwa Ochrony Środowiska 

http://www.dzieci.mos.gov.pl/index.php?mnu=63&id=141 

(dostępna publikacja i wersja audio). 

11. Praca plastyczno-konstrukcyjna. Jak wykorzystać odpady do 

zabawy? Pudło z pomysłami: stare gazety, rurki po papierze 

toaletowym, ścinki materiałów, plastikowe butelki itp.  

Dzieci wymyślają w grupach, jaką zabawkę można zrobić 

z odpadów z pudełka. Prezentacja pomysłów, wybór do 

realizacji jednej propozycji. Inne pomysły będą realizowane na 

kolejnych zajęciach. 

12. Eksperyment „Gdzie jest czyste powietrze?”. Przygotowanie 

przyrządu do pomiaru czystości powietrza. (Oklejenie pudełka 

taśmą papierową klejem do góry i zostawienie np. na 

http://www.dzieci.mos.gov.pl/index.php?mnu=63&id=141
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zewnętrznym parapecie sali dydaktycznej. Zachęcenie dzieci 

do zrobienia takiego narzędzia do pomiaru czystości powietrza 

wraz z rodzicami, dokonanie pomiaru i przyniesienia pudełka 

na kolejne zajęcia. Przyklejając taśmy z pudełek przyniesionych 

przez dzieci do białej czystej kartki, będzie można po ich 

porównaniu stwierdzić, gdzie powietrze jest najbardziej 

zanieczyszczone, a gdzie najczystsze). 

13.  Gry i ćwiczenia ekologiczne. Wykonywanie wybranych  

ćwiczeń i gier ekologicznych ze strony Ministerstwa Ochrony 

Środowiska. 

14. Ćwiczenia percepcji słuchowej: www.wymowapolska.pl. 

15. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika.  

 

Termin realizacji kwiecień 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

D. Ludwiczak, Leśne obrady, w: „Fantazje na różne okazje”, 

Wydawnictwo Klub Dla Ciebie, Warszawa 2006. 

Cz. Janczarski, Gdzie mieszka bajeczka?, Wydawnictwo Nasza 

Księgarnia, Warszawa 1966. 

L. Krzemieniecka, O wiośnie w lesie i o wiewiórki ważnym interesie, 

w: „Z przygód krasnala Hałabały”, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 

Warszawa 2006. 

 

 

numer karty 

programowej 27 

Temat miesiąca Żaba Monika 

http://www.wymowapolska.pl/
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Temat zajęć 

dydaktycznych 

Świąteczny maj 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozumie złożone polecenia, 

 wymawia poznane słowa w sposób zrozumiały, 

  porozumiewa się w prostych sytuacjach komunikacyjnych, 

 uczestniczy w rozmowie, wyraża w prosty sposób własne 

zdanie. 

Osiągnięcia ucznia 

 uczestniczy w rozmowie z nauczycielem i innymi uczniami, 

 wypowiada się na temat flagi Polski i flagi kraju zamieszkania, 

 czyta wskazane przez nauczyciela teksty metodą sylabową, 

 współpracuje z nauczycielem i innymi dziećmi w zabawie. 

 

Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Życie codzienne: kalendarz (miesiące) 

Środowisko naturalne: rośliny i zwierzęta 

Wiedza o Polsce: święta i zwyczaje 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

 

Wyrazy: flaga, hymn, godło, ojczyzna. 

Wyrażenie: biało – czerwona; hymn państwowy.  
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Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Prezentacja żabki Moniki – oglądanie ilustracji i filmu. 

2. Poznanie pląsu „Ślimak” - żabka Monika opowiada 

o swoich przyjaciołach z łąki. Zapoznaje dzieci ze ślimakiem. 

3. Nauka pląsu „Ślimak” (W trawie, w czasie deszczu…). 

Wyrażanie emocji. 

4. Rozwiązywanie problemu, rozmowa z całą grupą. Żaba ze 

ślimakiem wędrują po łące. Problem do rozwiązania: 

Dlaczego nie dojdą jednocześnie do stawu? 

5. Czytanie sylabami i literowanie - ćwiczenia ilustrujące 

postawiony wyżej problem żaby i ślimaka. 

6. „Kartki z kalendarza” – aktywne słuchanie informacji 

nauczyciela na temat świąt państwowych i eksponowania 

flagi. Oglądanie flagi Polski i flagi kraju zamieszkania. 

Porównywanie.  

7. Zadanie konstrukcyjne - wykonywanie flagi Polski. 

8. Słuchanie tekstu wiersza „Barwy ojczyste” Czesława 

Janczarskiego. 

9. Ćwiczenia w czytaniu pierwszej zwrotki wiersza „systemem 

żaby” i „systemem ślimaka”. 

10. Słuchanie hymnu Polski. 

11. Słuchanie legendy o początkach państwa polskiego 

 „O Lechu, Czechu i Rusie” Czesława Janczarskiego lub 

opowiadania nauczyciela.  

12. Oglądanie godła Polski i wskazanie na mapie pierwszej 

i obecnej stolicy Polski - Gniezna i Warszawy. 

13. Ćwiczenia w czytaniu - rozsypanka literowa z hasłem 

„Polska” i „godło”. 

14. Ćwiczenia percepcji słuchowej: www.wymowapolska.pl 

16. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika. 

17.  Powtórzenie pląsu „Ślimak”. 

http://www.wymowapolska.pl/
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Termin realizacji maj 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

D. Ludwiczak, Konstytucja 3 Maja, w: „Fantazje na różne okazje”, 

Wydawnictwo Klub Dla Ciebie, Warszawa 2006. 

W. Chotomska, Dzień dobry, Biały Ptaku, w: „100 wierszy na każdą 

okazję”, Wrocław 2010. 

Z. Dmitroca, Legenda o założeniu Gniezna, w: „Rymy na każdą 

okazję”, Wydawnictwo ORPEG PCN, Lublin 2011. 

Z. Dmitroca, Flaga Polski, w: „Rymy na każdą okazję”, 

Wydawnictwo ORPEG PCN, Lublin 2011. 
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numer karty 

programowej 
28 

Temat miesiąca Żaba Monika 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Opowieści o żabkach 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozumie złożone polecenia, 

 opowiada w prosty sposób akcję utworu oraz opisuje 

bohaterów i relacje między nimi, 

 porozumiewa się w prostych sytuacjach komunikacyjnych, 

 tworzy przy pomocy nauczyciela krótką wypowiedź składającą 

się z prostych zdań. 

Osiągnięcia ucznia 

 współpracuje z nauczycielem i innymi dziećmi w zabawie, 

 nazywa części garderoby i opisuje je, 

 opowiada o przygodzie żabek, 

 czyta krótkie teksty, posługując się sylabą. 

Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Ja i moi bliscy: emocje, świat wyobraźni 

Życie codzienne: ubranie, części garderoby 

Środowisko naturalne: zwierzęta 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

 

Nazwy części garderoby w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej 

(czapki, bereciki, kubraczki, płaszczyki, krawaty). 

Pary wyrazów o podobnym brzmieniu: piec – piecz; miecz - mieć, 

czapki – ciapki. 
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Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

2. Nauka zabawy ze śpiewem „Była sobie żabka mała.” 

Powtarzanie frazy rere-kum-kum, ćwiczenia ortofoniczne. 

3. Opisywanie wyglądu żaby Moniki. Przypomnienie nazw 

ubrań. 

4. Czytanie wyrazów sylabami: buty, beret, sukienka.  

5. Zabawa ruchowa „Żabki na łące”. 

6. Słuchanie fragmentu opowiadania Hanny Bechlerowej 

 „O żabkach w czerwonych czapkach”. 

7. Przewidywanie dalszego ciągu historii żabek po słowach: 

„Oj, żeby tylko z tego jakiej biedy nie było”. Dzieci 

wymyślają, jak szczęśliwie może się zakończyć ta historia. 

8. Powtórzenie piosenki „Była sobie żabka mała.” Zabawy 

ruchowe. 

9. Słuchanie zakończenia bajki.  

10. Rozmowa na temat, czego uczy nas poznana historyjka 

 (w oparciu o mini komiks). 

11. Czytanie fragmentu tekstu o żabkach. 

12. Ćwiczenia percepcji słuchowej: np. piec – piecz; miecz - 

mieć, czapki – ciapki; www.wymowapolska.pl. 

13. Ćwiczenie przy muzyce. Wspólne, rytmiczne malowanie 

dużego arkusza papieru na zielono.  

14. Ćwiczenia konstrukcyjne: wykonywanie żabek z zielonych 

kółek – praca indywidualna. 

15. Wykonywanie wspólnego plakatu pt.: Żabki na łące,  

z wykorzystaniem indywidualnie zrobionych żabek. 

16. Zabawa „taniec żabek” (dzieci – żabki mają przypięte 

sylaby i tak dobierają się w taneczne pary, by wspólnie 

utworzyć wyraz)  

17. Prezentacja fragmentów filmów przyrodniczych, oglądanie 

zdjęć, ciekawostki, zachęcanie do wyszukiwania informacji 

o żabach - żabka Monika opowiada o żabach. 

http://www.wymowapolska.pl/
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18. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika. 

19. Wspólna zabawa przy piosence „Była sobie żabka mała” 

 

Termin realizacji maj 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

Z. Dmitroca, Żaby i bociany, w: „Rymy na każdą okazję”, 

Wydawnictwo ORPEG PCN, Lublin 2011. 

A. Frączek, Dama, w: „Chichopotam”, Wydawnictwo BIS, 

Warszawa 2010. 

D. Parlak, Mikołaj, czyli historia pewnego bociana, w: „Kapelusz 

Pani Wrony”, Wydawnictwo Bis, Warszawa 2009. 

J. Brzechwa, Żaba, z serii: „Bajki dla malucha”, Wydawnictwo 

Skrzat, Kraków 2009. 

 

 

Numer karty 

programowej 
29 

Temat miesiąca Żaba Monika 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Dzień Matki 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozumie teksty kultury, o ile otrzymuje dodatkowe 

wyjaśnienia,  

 odtwarza z pamięci krótkie teksty, 

 czyta na głos i cicho krótkie teksty, 

 formułuje życzenia i zaproszenie. 
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Osiągnięcia ucznia 

 współpracuje z nauczycielem i innymi dziećmi w zabawie, 

 czyta tekst obrazkowo-wyrazowy, 

 opowiada o swojej mamie, 

 powtarza wraz z innymi dziećmi refren piosenki, 

 układa treść życzeń z rozsypanki wyrazowej. 

Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Ja i moi bliscy: najbliższa rodzina, emocje,  

Życie codzienne: kalendarz, posiłki i potrawy 

Dom i otoczenie: podwórko, plac zabaw 

Wiedza o Polsce: święta i zwyczaje 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

 

Wyrażenia z piosenki opisujące mamę, np.: niezwykła kucharka, 

mama zadumana, błądzi myślami daleko… 

Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Zabawa przy piosence: „Była sobie żabka mała”. 

2. „Kartki z kalendarza” - informacja nauczyciela na temat 

świętowania Dnia Matki w Polsce. Rozmowy o tym, kiedy 

mamy mają swoje święto w kraju zamieszkania dzieci. 

3. Słuchanie i nauka piosenki „Nasza mama zadumana”  

(E. Zawistowska, S. Marciniak). 

4. Ćwiczenia w czytaniu. Tekst obrazkowo-wyrazowy 

o mamie. 

5. Ćwiczenia percepcji słuchowej: www.wymowapolska.pl 

6. Opowiadanie o niezwykłej mamie z piosenki na podstawie 

ilustracji. 

7. Wypowiedzi dzieci na temat: Jaka jest moja mama? 

8. Zadanie plastyczno-konstrukcyjne. Robienie flakonu dla 

mamy z wykorzystaniem zużytych materiałów (zgodnie 

z zasadami ekologii). 

9. Utrwalenie słów piosenki. Wykorzystanie ilustracji do 

http://www.wymowapolska.pl/
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zapamiętywania tekstu. 

10. Opracowanie wspólnej choreografii do piosenki o mamie. 

11. Praca plastyczna – laurka. Wykonanie otwieranego 

serduszka. 

12. Ćwiczenia w czytaniu. Rozsypanka literowa – układanie 

zdania. To laurka dla Ciebie mamusiu. Wklejanie hasła do 

laurki – serduszka. 

13. Niespodzianka dla mam. Wręczenie mamom laurek i 

zaśpiewanie piosenki z opracowaną choreografią. 

14. Świąteczne zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania 

czytaniem - kącik czytelnika. (Można poprosić mamy 

o przyniesienie ulubionych książek dzieci i odczytanie 

fragmentów). 

Termin realizacji maj 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

D. Ludwiczak, Do czego służy mama?, w: „Fantazje na różne 

okazje”, Wydawnictwo Klub Dla Ciebie, Warszawa 2006. 

W. Ścisłowki, Bukiecik dla mamy, w: „100 wierszy na każdą 

okazję”, Wrocław 2010. 

A. Frączek, Wbrew zasadom, w: „Słoń na hulajnodze”, 

Wydawnictwo Bis, Warszawa 2005. 

R. Piątkowska, Zapach mamy, w: „Opowiadania dla 

przedszkolaków”, Wydawnictwo Bis, Warszawa 2010. 

J. Papuzińska, Agnieszka opowiada bajkę, w: „Skakanka”, 

Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1988. 

 

 

 

Numer karty 30 
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programowej 

Temat miesiąca Zając Poziomka 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Dzień dzieci i niespodzianek 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozumie złożone polecenia, 

 wymawia poznane słowa w sposób zrozumiały, 

 uczestniczy w rozmowie, wyraża w prosty sposób własne 

zdanie, 

 rozumie proste teksty literackie wspierane obrazkami 

i rekwizytami. 

Osiągnięcia ucznia 

 wykonuje polecenia nauczyciela, 

 powtarza z pamięci tekst pląsu: „W leśniczówce”, 

 rysuje swoje marzenia i opowiada o nich na postawie rysunku, 

 współpracuje z dziećmi i nauczycielem w przygotowaniu gry 

planszowej, 

 uzupełnia krzyżówkę. 

Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Ja i moi bliscy: emocje marzenia, świat wyobraźni 

Życie codzienne: kalendarz (miesiące) 

Środowisko naturalne: zwierzęta 

Wiedza o Polsce: święta i zwyczaje 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

 

 

Wyrażenia: spoglądając przez okno, szmer usłyszał. 
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Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Prezentacja kolejnej postaci – zająca Poziomki – oglądanie 

ilustracji i fragmentu filmu z zasobów TVP. 

2. Nauka pląsu „W leśniczówce za lasem”. 

3. „Kartki z kalendarza” – Międzynarodowy Dzień Dziecka. 

4. Praca plastyczna „Dzieci lubią niespodzianki”. Wystawa prac, 

nazywanie narysowanych „niespodzianek”.  

5. Zgadywanki - niespodzianki ukryte w pudle. Co jest w pudle? 

 zagadki 

 krzyżówki 

 opowiadanie 

 drobne prezenciki 

6. Ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu - zagadki o zwierzętach.  

7. Ćwiczenia w czytaniu - krzyżówka z zającem Poziomką. 

Czytanie wyrazów: zabawa, taniec, jagody, cukierki. 

Układanie z rozsypani wyrazowej wyrazów – karta pracy. 

8. Świąteczne zabawy z książką. Rozwijanie pasji czytania - 

bajka z niespodzianką. Słuchanie bajki pt.: „Śniadanie 

zajączka” Heleny Bechlerowej. Niespodzianka – karta pracy. 

9. Wspólne wykonanie dużej gry planszowej pt. „Śniadanie 

zajączka” –. Narysowanie pól i ustalenie zasad gry. (Np.: Jeśli 

ktoś zatrzyma się na polu z postacią z bajki, ma się wcielić 

i opowiedzieć bajkę z perspektywy tego bohatera. Puste pole 

oznacza czekanie na swoją kolejkę. Zwycięża osoba, która 

pierwsza dojdzie do kapusty.) 

10. Ćwiczenia spostrzegawczości, koncentracji. Labirynt – 

zajączek idzie na śniadanie.  

11. Ćwiczenia w czytaniu. Czytanie tekstu obrazkowo-

wyrazowego.  

12. Powtórzenie pląsu „W leśniczówce za lasem”. 

13. Praca plastyczno-konstrukcyjna – „zając”, np.  

z tekturowych rurek po papierze toaletowym. 
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14. Formułowanie życzeń dla dzieci uczących się języka 

polskiego w innych szkołach na świecie. 

15. Ćwiczenia percepcji słuchowej: www.wymowapolska.pl. 

16. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika. 

 

 

 

Termin realizacji czerwiec 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

D. Ludwiczak, W sklepie z zabawkami, w: „Fantazje na różne 

okazje”, Wydawnictwo Klub Dla Ciebie, Warszawa 2006. 

Z. Dmitroca, Zagadki wesołej gromadki, w: „Bajki niezapominajki”, 

Wydawnictwo PCN, Lublin 2003. 

H. Bechlerowa, Śniadanie zajączka, w: H. Kruk „ Z ludźmi 

i przyrodą. Wybór literatury dla dzieci przedszkolnych 

z komentarzem metodycznym”, WSiP, Warszawa 1991. 

 

Numer karty 

programowej 
31 

Temat miesiąca Zając Poziomka 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Podróże zająca Poziomki 

http://www.wymowapolska.pl/
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Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozumie złożone polecenia, 

 rozumie proste teksty literackie wspierane obrazkami, 

gestami, 

 porozumiewa się w prostych sytuacjach komunikacyjnych, 

 tworzy przy pomocy nauczyciela krótką wypowiedź składającą 

się z prostych zdań. 

Osiągnięcia ucznia 

 współpracuje z nauczycielem i innymi dziećmi w zabawie, 

 porównuje długości, używając właściwego słownictwa, 

 odpowiada na pytania dotyczące poznanej legendy, 

 czyta wyrazy wskazane przez nauczyciela. 

Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Podróże i turystyka: wakacje, ciekawostki turystyczne, 

komunikacja lokalna 

Środowisko naturalne: zwierzęta 

 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

 

Słownictwo określające kierunki świata i relacje przestrzenne, 

odległości, miary długości, porównywanie długości (dłuższy, 

krótszy) 

Nazwy środków lokomocji. 

Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Zabawa ruchowa ze śpiewem „Jedzie pociąg z daleka”. 

2. Słuchanie opowiadania o Warszawie – stolicy Polski.  

W Warszawie mieszka zając Poziomka i on opowiada o 

Warszawie, z wykorzystaniem konturowej mapy Polski 

(mapa przygotowana przez nauczyciela na szarym papierze, 

z zaznaczeniem gór, morza, Białowieży, Poznania 

i Warszawy).  

3. Nauczyciel, opowiadając, wskazuje miejsca, używając nazw 

kierunków świata, np. na północy jest morze, na południu 

są góry. 
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4. Aktywne słuchanie historii o zającu Poziomce, który nie 

może się zdecydować, które miejsca w Polsce zwiedzać 

podczas wakacji.  

5. Odmierzanie za pomocą sznurka odległości od Warszawy 

do miejsc, które Poziomka chce odwiedzić. 

6. Ćwiczenia językowe w używaniu słownictwa określającego 

kierunki świata i relacje przestrzenne, odległości. 

7. Dokonanie indywidualnych pomiarów w karcie pracy.  

8. Czytanie wyrazów: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Poznań. 

9. Wybór miejsca podróży zająca Poziomki przez głosowanie. 

Nauczyciel proponuje poznanie jednego z następujących 

miejsc i tekstów z nim związanych: 

 Poznań – słuchanie legendy o poznańskich koziołkach, 

 Białowieża – oglądanie filmów przyrodniczych 

o żubrach, 

 Gdańsk –  słuchanie legendy o lwach z gdańskiego 

ratusza, 

 Zakopane – słuchanie legendy o śpiących rycerzach. 

10. Ćwiczenie słownikowe. Czym można podróżować? Nazwy 

środków komunikacji. 

11. Czytanie wyrazów: autobus, rower, pociąg, samolot, 

samochód. Używanie tych wyrazów w narzędniku - 

ćwiczenia językowe. 

12. Gra w „Czarnego Piotrusia” - Środki lokomocji. 

13. Praca plastyczna - Czym najbardziej lubię podróżować? 

15. Ćwiczenia percepcji słuchowej: www.wymowapolska.pl. 

20. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika. 

Termin realizacji 

 czerwiec 

http://www.wymowapolska.pl/
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Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

Z. Dmitroca, Legenda o śpiących rycerzach, w: „Rymy na każdą 

okazję”, Wydawnictwo ORPEG PCN, Lublin 2011. 

A. Frączek, Poznańskie koziołki, w: „Wesołe bajki”, Agencja 

Wydawnicza Jerzy Mostowski, Raszyn 2010. 
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Numer karty 

programowej 
32 

Temat miesiąca Zając Poziomka 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Czerwcowe święto taty 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozumie złożone polecenia, 

 uczestniczy w rozmowie, wyraża w prosty sposób własne 

zdanie, 

 formułuje życzenia, 

 stosuje formy grzecznościowe. 

Osiągnięcia ucznia 

 współpracuje z nauczycielem i innymi dziećmi w zabawie, 

 powtarza nazwy zawodów i urządzeń technicznych, 

 czyta wyrazy wykorzystywane w grach i zabawach. 

 

Treści 

Kręgi 

tematyczne 

Ja i moi bliscy: najbliższa rodzina 

Życie codzienne: gry, zabawy 

Technika: domowe urządzenia techniczne 

 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

Nazwy zawodów (rodzaj męski), nazwy czynności, nazwy 

domowych urządzeń technicznych. 
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Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Zabawa „Ojciec Wirgiliusz”. Nauka zabawy, powtarzanie 

słów i gestów nauczyciela, nazywanie czynności. 

2. „Kartki z kalendarza” – Zając Poziomka opowiada 

o świętowaniu Dnia Ojca w Polsce w dniu 23 czerwca. 

Porównanie czasu i sposobu świętowania Dnia Ojca w kraju 

zamieszkania dzieci.  

3. Słuchanie piosenki N. Kukulska „Co powie tata?”. 

4. Rozmowa o tatusiach. Swobodne wypowiedzi dzieci. 

5. Portret Taty – rysunek kredkami (strona tytułowa do 

albumu dla taty). 

6. Ćwiczenia w czytaniu. Loteryjka obrazkowo-sylabowa. 

Przygotowanie się do wieczoru gier i zabaw z tatą. Dzieci 

rozcinają kartoniki, na których narysowane są różne 

przedmioty (o nazwie dwusylabowej) i napisana jest jedna 

z sylab. Nauka gry w loteryjkę. Losowanie odwróconych 

karteczek, dobieranie parami (ten sam obrazek) i czytanie 

nazwy (ułożenie obrazków zgodne z kolejnością sylab 

w wyrazie). Wyrazy do czytania: buty, noga, głowa, sowa, 

nora, motyl, kotek, krowa, buda, balon, ryba, zegar, zamek, 

lody, lalka, lampa. 

7. Ćwiczenia w mówieniu i czytaniu. Zakupy z tatą.  

 W sklepie z zabawkami. Każde dziecko 

przygotowuje swoją planszę. Na planszy 

ponumerowanej od 1-16 dzieci rysują zabawki. 

Nauczyciel ustala, ile zabawek można narysować. 

Pozostałe miejsca są puste. Wybrane dziecko rzuca 

kostką i każdy przesuwa pionek na swojej planszy 

o tyle oczek, ile wskazuje kostka. Jeśli w tym 

miejscu narysowana jest zabawka, trzeba 

sformułować prośbę o tę zabawkę (według wzoru 

zaproponowanego przez nauczyciela,  



107 

 

z zastosowaniem zwrotów grzecznościowych, np.: 

Proszę, kup mi lalkę.) Po zakończeniu gry każde 

dziecko formułuje wypowiedź informującą o tym, 

jakie otrzymało zabawki. 

 W sklepie z ubraniami. Zabawa, zgadnij, co się 

zmieniło? Dzieci stoją parami naprzeciwko siebie. 

Jedno z nich odwraca się, a drugie zmienia coś 

w swoim wyglądzie. Partner w zabawie powinien 

rozpoznać zmianę, ale musi powiedzieć o tym (nie 

wskazać). Potem dzieci zamieniają się rolami. 

 Sklep z różnymi przedmiotami. Zabawa czytelnicza 

„Czytanki – oszukanki”. Dzieci losują obrazki 

z podpisami. W podpisach są błędy. Zmieniona jest 

pierwsza litera. Jeśli dziecko mimo to potrafi 

przeczytać podpis do obrazka, otrzymuje punkt. 

Przykładowe napisy: rok owocowy (sok); moda 

w kranie (woda); laska balowa (maska)… 

8. Ćwiczenia w słuchaniu ze zrozumieniem. Słownictwo 

związane z nazwami zawodów. Zagadki o zawodach. Kim 

jest mój tatuś?  

9. Ćwiczenia w używaniu słownictwa nazywającego sprzęty 

domowe. Co reperuje tata? Dzieci siedzą w kręgu 

i rytmicznie przekazują sobie woreczek z obrazkami. Na 

sygnał nauczyciela, dziecko, które trzyma woreczek, losuje 

obrazek i nazywa sprzęt. Wskazuje kogoś, kto dokończy 

zdanie z wykorzystaniem nazwy tego sprzętu, np.: Mój tata 

reperuje… (żelazko). 

10. Słuchanie wierszyka o tacie. Nauka fragmentu wiersza na 

pamięć. 

11. Powtórzenie zabawy „Ojciec Wirgiliusz”. Nauczyciel 

gestem pokazuje czynności, dzieci nazywają zawód. 
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12. Ćwiczenia w dobieraniu czasownika do obrazka 

przedstawiającego mężczyznę w pracy zawodowej, np.: 

gotuje (obrazek kucharza), rysuje (obrazek rysownika), 

kieruje (obrazek kierowcy), buduje (obrazek budowlańca), 

reperuje (obrazek mechanika). 

13. Ćwiczenia plastyczno-konstrukcyjne i ćwiczenia w 

swobodnym mówieniu - Album dla taty. Dzieci oglądają 

zbierane przez cały rok prace plastyczne, wykonywane na 

zajęciach w polskim przedszkolu. Przypominają sobie 

sytuacje, mówią o tym, co jest przedstawione na pracy lub 

kiedy taka praca powstała. Nauczyciel pomaga poskładać 

prace w „album”, zszyć lub związać wszystkie kartki. Na 

przygotowaną stronę tytułową dzieci wklejają napis „Dla 

Ciebie Tato”. Chętne dzieci mogą samodzielnie przepisać 

tekst.  

14. Zabawy z książką. Rozwijanie zainteresowania czytaniem - 

kącik czytelnika. 

15. Wręczenie tatusiom upominków, recytacja życzeń 

(wyuczonej zwrotki wierszyka). 

 

Termin realizacji czerwiec 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

D. Ludwiczak, Myślę sobie, w: „Fantazje na różne okazje”, 

Wydawnictwo Klub Dla Ciebie, Warszawa 2006. 

L. Mariańska, Jak rysować tatę, w: „100 wierszy na każdą okazję”, 

Wrocław 2010. 

A. Frączek, Wbrew zasadom, w: „Słoń na hulajnodze”, 

Wydawnictwo Bis, Warszawa 2005. 

R. Piątkowska, Portret taty, w: „Opowiadania dla 



109 

 

przedszkolaków”, Wydawnictwo Bis, Warszawa 2010. 

T. Kubiak, Kocham go, w: „Skakanka”, Wydawnictwo Nasza 

Księgarnia, Warszawa 1988. 

 

 

Numer karty 

programowej 
33 

Temat miesiąca Zając Poziomka 

Temat zajęć 

dydaktycznych 

Zając Poziomka przyjmuje gości 

Wymagania 

szczegółowe 

Dziecko: 

 rozumie proste wypowiedzi monologowe i dialogowe, 

 rozróżnia głoski współczesnej polszczyzny z wyjątkiem 

najtrudniejszych, 

 wymawia poznane słowa w sposób zrozumiały, 

 formułuje kilkuzdaniową wypowiedź, 

 odtwarza z pamięci krótkie teksty, 

 czyta na głos i cicho krótkie teksty. 

Osiągnięcia ucznia 

 współpracuje z nauczycielem i innymi dziećmi w zabawie, 

 opowiada o „Przyjaciołach przedszkolaków”, używając 

poprawnych form gramatycznych, 

 powtarza z pamięci poznane teksty zabaw i piosenek, 

 opowiada o planach wakacyjnych, używając poprawnych form 

gramatycznych. 

Treści 
Kręgi 

tematyczne 
Ja i moi bliscy: najbliższa rodzina 
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Życie codzienne: gry, zabawy 

Zdrowie i sport: umiejętności sportowe 

Inwentarz 

słownikowo-

gramatyczny 

 

Czasowniki w czasie przeszłym (co było) i przyszłym (plany 

wakacyjne). 

Nazwy członków rodziny (bliskich osób) w narzędniku 

i dopełniaczu. 

Nazwy emocji. 

Zadania dydaktyczne,  

metody i formy pracy 

1. Przypomnienie zabaw i pląsów poznanych w czasie 

spotkań w polskim przedszkolu. Wybór najbardziej lubianej 

zabawy ruchowej ze śpiewem. 

2. Ćwiczenia w czytaniu. Przypomnienie postaci wszystkich 

„Przyjaciół przedszkolaka” – karta pracy – dobieranie 

obrazka do napisu (nazwy bohaterów rozdziałów). 

3. Plebiscyt na najpopularniejszego bohatera. Dzieci wrzucają 

do pudełka karteczki z nazwą swojego ulubionego 

bohatera. Przeliczanie kartek i ogłoszenie wyników 

plebiscytu. 

4. Przypomnienie zajęć z ulubionym bohaterem (tego, czego 

wraz z nim uczyły się dzieci). 

5. Słuchanie piosenek poznanych na zajęciach. Improwizacje 

taneczne przy wybranych piosenkach. Śpiewanie 

fragmentów piosenek. 

6. Rysunek kredkami - Moje wymarzone wakacje 

Opowiadanie o planach wakacyjnych (używanie 

czasowników w czasie przyszłym). 

7. Ćwiczenia w czytaniu i mówieniu. Nazwy dyscyplin 

sportowych, które można uprawiać w wakacje. 

8. Ćwiczenia w mówieniu. Używanie nazw członków rodziny 

w dopełniaczu i narzędniku - wypowiedzi dzieci na temat: 

Kogo spotkam w wakacje?, Z kim spotkam się w czasie 
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wakacji? 

9. Zabawy ruchowe (berek, zabawy z piłką).  

10. Zadanie plastyczno-konstrukcyjne – Portret grupy. Dzieci 

rysują siebie, wyraźnie zaznaczając na rysunku emocje 

związane z polskim przedszkolem, wycinają narysowaną 

sylwetkę i przyklejają do wspólnego papieru. Kolorują 

przygotowane przez nauczyciela kontury „Przyjaciół 

Przedszkolaków” i doklejają do wspólnej planszy. Ozdabiają 

planszę ramką. Podpisują się swoimi imionami. Taką pracę 

można sfotografować i rozesłać dzieciom na pamiątkę 

wspólnej zabawy i nauki. 

11. Omówienie wspólnej pracy z akcentem na nazywanie 

emocji. Jak dzieci czuły się w polskim przedszkolu? 

21. Lektura na wakacje. Nauczyciel czyta fragment książki (lub 

książek), zachęca dzieci do tego, by w czasie wakacji kupić 

lub wypożyczyć książkę i przeczytać ją wraz z dorosłymi.  

Termin realizacji 
czerwiec 

Uwagi 

Propozycje lektury do czytania w „Kąciku czytelnika”: 

E. Zubrzycka, Chcę mieć przyjaciela. O dziewczynce, która chciała 

zaprzyjaźnić się z krokodylem, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Sopot 2011. 

W. Cichoń, Cukierku, ty łobuzie!, Wydawnictwo Dreams, Rzeszów 

2011. 
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