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Temat dnia Cele ogólne Plan pracy-tematyka Obszary
aktywności

Przewidywane osiągnięcia-
dziecko:

Cykl tematyczny: „Podróży po Polsce ciąg dalszy”

1.„Witamy w 
Krakowie”

27 VII
pon

-poznawanie Krakowa – 
dawnej stolicy Polski i stolicy 
naszego województwa oraz 
jego wybranych zabytków
-poznawanie legend 
związanych z Krakowem –      
o hejnale z wieży Mariackiej   
i o smoku wawelskim
-rozwijanie wrażliwości           
i umiejętności plastycznych 
-ćwiczenia słuchu 
fonematycznego – 
wyodrębnianie pierwszej 
sylaby w wyrazie

I. Zabawy ruchowe przy znanych dziecięcych 
piosenkach 

II. Prezentacja wiersza M. Konopnickiej „ Kraków”- 
rozmowa przy ilustracjach, poznawanie zabytków 
dawnej stolicy Polski – Krakowa (np. Wawel, Barbakan,
Sukiennice, kościół Mariacki itp.) – globalne czytanie 
nazw zabytków, budowanie z nimi zdań
-słuchanie legendy o krakowskim hejnale „O trębaczu    
z wieży Mariackiej” – słuchanie hejnału, przypomnienie 
i utrwalenie tańca „Krakowiak”
-słuchanie legendy o smoku wawelskim „Baśń o smoku 
i Krakusie”- ocena postępowania bohatera, wzbudzanie 
uczuć patriotycznych
-„Smok wawelski” – malowanie kredką woskową 
topioną – zapoznanie dzieci z nową techniką, 
zachowanie szczególnego bezpieczeństwa w czasie 
pracy z ogniem

III. Zabawa dydaktyczna „Gdzie słyszysz kra?”- 
wyodrębnianie pierwszej sylaby w wyrazie

przyrodnicza
językowa
społeczna
matematyczna
plastyczna 

-wie, że Kraków był dawniej stolicą
Polski
-potrafi wskazać położenie 
Krakowa na mapie
-potrafi wymienić zabytki Krakowa
-rozpoznaje na ilustracjach wybrane
zabytki Krakowa
-rozpoznaje hejnał z wieży 
Mariackiej
-tańczy krakowiaka w prostym 
układzie
-zna legendy zawiązane                    
z Krakowem
-wykonuje pracę plastyczną              
-potrafi wyodrębnić pierwszą sylabę
w wyrazie
-przestrzega zasad bezpieczeństwa: 
wie, że należy bawić się w 
odległości od innych dzieci, wie, że 
należy często myć ręce, wie, że 
należy zasłaniać usta i noc w 
miejscach publicznych

2.„Warszawa
to stolica 
Polski”

28 VII
wt

-poznawanie stolicy Polski – 
Warszawy – jej zabytków        
i legend z nią związanych
-rozwijanie umiejętności 
wypowiadania się na podany 
temat
-poznawanie herbu Warszawy 

I. Słuchanie piosenek o Warszawie śpiewanych przez 
kapele warszawskie

II. Rozmowa przy ilustracjach na temat naszej stolicy – 
wyjaśnienie pojęcia „stolica”
-oglądanie filmu edukacyjnego „Warszawa naszą 
stolicą” – poznawanie zabytków Warszawy

społeczna 
językowa
muzyczna
plastyczna
ruchowa

-rozumie pojęcie „stolica”
-potrafi wyszukać Warszawę na 
mapie Polski
-wypowiada się na temat naszej 
stolicy
-uważnie ogląda film i albumy 
dotyczące Warszawy



- Syrenki
-oglądanie filmu oraz 
albumów przedstawiających 
Warszawę  - zwracanie uwagi 
na najważniejsze pomniki        
i zabytki stolicy
-rozwijanie sprawności 
fizycznej dzieci przez 
ćwiczenia gimnastyczne

-zapoznanie dzieci z legendami związanymi z Warszawą
– „Wars i Sawa”, „Złota kaczka”, „Bazyliszek”
-Poznawanie herbu Warszawy – Syrenki – wykonanie 
syrenki z masy plastycznej
-oglądanie albumów przedstawiających Warszawę – 
poznawanie walorów estetycznych znanych pomników, 
zabytków itp. 
-zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elementami 
wyścigów – umiejętność rywalizacji w grupie

III.„Letnie zadania do rozwiązania” W. Badalskiej – 
rozwiązywanie zagadek słownych;

-wskazuje charakterystyczne 
budowle, zabytki i pomniki 
Warszawy
-zna popularne legendy                     
o Warszawie – potrafi opowiedzieć 
je własnymi słowami
-rozpoznaje herb Warszawy wśród 
innych – samodzielnie go koloruje
-rywalizuje w grupie podczas zabaw
ruchowych
-podaje rozwiązania zagadek
-przestrzega zasad bezpieczeństwa: 
wie, że należy bawić się w 
odległości od innych dzieci, wie, że 
należy często myć ręce, wie, że 
należy zasłaniać usta i noc w 
miejscach publicznych

3.„Wisła 
wpada do 
Bałtyku”

29 VII
śr

-planowanie letnich wycieczek
w różne miejsca
-poznawanie mapy Polski        
i świata, wyszukiwanie mórz   
i oceanów
-poznawanie polskiego morza 
– Bałtyku i krajobrazu 
nadmorskiego
-kształcenie umiejętności 
konstruowania opowiadań na 
podstawie ilustracji –rozwój 
wyobraźni
-rozwijanie sprawności 
psychoruchowej
-rozwijanie umiejętności 
plastyczno-technicznych

I. Ćwiczenia słownikowo-gramatyczne: grupowanie 
wyrazów wokół rzeczownika ,,morze”
-próba wypowiedzi dzieci na temat : ,,Jakie jest morze, 
co robi, co daje?”
-zabawa ruchowa z elementem biegu ,,Ryby i sieci”        
z wykorzystaniem skakanek

II. „Morze, nasze morze”- wyszukiwanie Bałtyku na 
mapie Polski i Europy, globalne odczytywanie nazwy 
(analiza słuchowa nazwy), wyszukiwanie innych mórz   
i oceanów
-rozmowa na temat morza – fauna i flora morska na 
podstawie ilustracji, widokówek i wspomnień dzieci
-zabawa ruchowa „Na plaży” z elementami dramy
-„Piaskowy obrazek” – wprowadzenie nowej techniki 
plastycznej, malowanie klejem, posypywanie obrazka 
piaskiem, zsypanie pozostałego piasku, wyłonienie 
właściwego obrazka
-zestaw ćwiczeń w terenie – tor przeszkód

III. Osłuchanie z piosenką marynarska – szantą pt. 
„Budowa statku”- wyjaśnienie trudnych pojęć

językowa
społeczna
przyrodnicza
plastyczna
ruchowa

- wie, jak wygląda morze
- opisuje wygląd plaży
- ogląda ilustracje regionu 
  pomorskiego
- wypowiada się na temat morza
- skacze obunóż
- pozoruje gonitwę
-wyszukuje Bałtyk na mapie Polski 
i Europy
-wskazuje na mapie inne morza        
i oceany
-wypowiada się na temat morza       
i krajobrazu nadmorskiego na 
podstawie ilustracji 
-konstruuje krótkie opowiadanie na 
podstawie ilustracji
-przedstawia zabawy nad morzem 
metodą dramy
-posługuje się sprawnie nowo 
poznaną techniką plastyczną
-opowiada treść piosenki
-przestrzega zasad bezpieczeństwa: 



-zabawy naśladowcze przy piosence wie, że należy bawić się w 
odległości od innych dzieci, wie, że 
należy często myć ręce, wie, że 
należy zasłaniać usta i noc w 
miejscach publicznych

4.„Bałtyk to  
nasze morze”

30 VII
czw

-doskonalenie umiejętności 
klasyfikowania według 
podanego kryterium
-poznawanie krajobrazu 
morskiego
-poznawanie wybranych 
przedstawicieli fauny i flory 
morskiej
omówienie bezpiecznego 
zachowania się nad wodą         
i w wodzie
-dźwiękowe i ruchowe 
uczestniczenie w zabawie 
dramowej
-poznawanie budowy statku na
podstawie piosenki
- rozwijanie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej, 
doskonalenie sprawności 
manualnej

I. Oglądanie muszelek: ćwiczenia klasyfikacyjne: 
segregowanie wg wielkości, kształtu lub koloru;
-zabawa ruchowa naśladowcza,,Zabawy na plaży 
nadmorskiej” – naśladowanie pływania, opalania, 
budowania zamku z piasku, zbierania muszelek, 
szukanie bursztynu, biegania po plaży, gry w piłkę 
plażową, badmintona itp.

II. Prezentacja wiersza L. J. Kerna „Spotkanie na 
pełnym morzu” – omówienie treści wiersza
-zabawa metodą dramy „Wypływamy kutrem na morze”
z dźwiękowym i ruchowym uczestnictwem dzieci
-opowiadanie historyjki obrazkowej „Z wodą trzeba 
ostrożnie” – rozmowy na temat bezpiecznych zachowań 
nad wodą i w wodzie
-nauka piosenki marynarskiej – szanty „Budowa statku” 
– zabawy ruchowe przy piosence, utrwalenie pojęć 
związanych z budową statku zawartych w tekście 
piosenki

III. ,,Muszelki” – lepienie z plasteliny wg wzoru             
i pokazu nauczycielki przy inspiracji wierszem D. 
Gellner pod w/w tytułem;

matematyczna
przyrodnicza
językowa
muzyczna 
plastyczna

- ogląda muszelki
- segreguje muszelki wg 
  wielkości, kształtu lub koloru 
- naśladuje zabawy na plaży 
  morskiej
-potrafi wskazać na mapie Morze 
Bałtyckie oraz wyszukać i odczytać 
nazwy innych mórz i oceanów
-wie, jak wygląda krajobraz morski,
potrafi nazwać niektóre zwierzęta    
i rośliny
-czynnie uczestniczy w opowiada-
niu
-wypowiada się na temat 
bezpiecznych zachowań nad wodą   
i w wodzie
-zna wybrane nazwy związane         
z budową i wyposażeniem statku
-śpiewa piosenkę marynarską – 
szantę
-lepi z plasteliny
-przestrzega zasad bezpieczeństwa: 
wie, że należy bawić się w 
odległości od innych dzieci, wie, że 
należy często myć ręce, wie, że 
należy zasłaniać usta i noc w 
miejscach publicznych

5„Wakacje 
nad morzem”

31 VII
pt

-wzbogacanie wiadomości 
dzieci na temat regionu 
nadmorskiego
-doskonalenie mowy                
i myślenia
-zapoznanie z wyglądem 
marynarza

I. Oglądanie pocztówek znad morza – swobodne 
wypowiedz dzieci na temat  ich treści
-kolorowanie obrazka konturowego marynarza – 
zapoznanie z wyglądem jego munduru
-zabawa ruchowa z elementem wspinania ,,Powódź”

II.,,Wakacje nad morzem” – zestaw zabaw ruchowych 

językowa
społeczna
ruchowa
plastyczna

-ogląda pocztówki znad morza, 
wypowiada się na ich temat
-koloruje obrazek konturowy 
  marynarza
-zna wygląd marynarza
-wchodzi na podwyższenie na 
  podane hasło



-wyrabianie cech 
motorycznych
-kształcenie orientacji              
w schemacie własnego ciała    
i w przestrzeni
-doskonalenie ogólnej 
sprawności ruchowej
-kształcenie umiejętności 
redagowania ustnych 
wypowiedzi na podany temat;
- rozwijanie spostrzegawczości
wzrokowej

wg pomysłu nauczycielki z wykorzystaniem gazet;
-malowanie farbami wodnymi (akwarelami) na 
temat  ,,Morze” – łączenie barw niebieskich, tworzenie 
odcieni, zamalowywanie powierzchni kartki
-,,Port rybacki” – opisywanie obrazka, zwrócenie uwagi 
na szczegóły, bogacenie zasobu słownictwa 

III. Zabawa ruchowa przy piosence ,,Płyną statki            
z bananami”
-rysowanie po śladzie i kropkach linii falistych – 
kształcenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
-ćwiczenie spostrzegawczości: ,,Czym różnią się te ryby 
na obrazku ?”

-sprawnie wykonuje zalecone 
ćwiczenia
-maluje powierzchnie kartki farbą
  akwarelową
-opisuje obrazek portu rybackiego
-rozumie znaczenie słów 
związanych z portem
-bawi się przy piosence
-rysuje po śladzie i kropkach linie
  faliste
-przestrzega zasad bezpieczeństwa: 
wie, że należy bawić się w 
odległości od innych dzieci, wie, że 
należy często myć ręce, wie, że 
należy zasłaniać usta i noc w 
miejscach publicznych

Cykl Tematyczny : Dookoła Świata 

1. „Witamy w Meksyku”

03 VIII
pon

-wzbogacanie wiadomości 
dzieci na temat Meksyku 
-doskonalenie mowy                 
i myślenia
-zapoznanie z wyglądem flagi 
meksykańskiej
-wyrabianie cech 
motorycznych
-kształcenie orientacji               
w schemacie własnego ciała     
i w przestrzeni
-doskonalenie ogólnej 
sprawności ruchowej
-kształcenie umiejętności 
redagowania ustnych 
wypowiedzi na podany temat
- rozwijanie spostrzegawczości
wzrokowej

I. Poranne zabawy ruchowe 
„Pogoda” 
-ćwiczenia słownikowe :  Jak 
powstał Meksyk – 
opowiadanie 

II.  „Meksykańska fala” 
-zabawy ruchowe 
-Flaga Meksyku –praca 
plastyczna.

III. Zakończenie zajęć  z 
piosenkami meksykańskimi

językowa
ruchowa
plastyczna
społeczna

-z uwagą słucha tekstów 
literackich
-analizuje, wyciąga wnioski
-doskonali analizę i
syntezę słuchową
chętnie uczestniczy w 
zabawach muzyczno- 
ruchowych
-śpiewa piosenki
jest samodzielne podczas 
wykonywania pracy  
usprawnia małą motorykę 
-przestrzega zasad 
bezpieczeństwa: wie, że należy
bawić się w odległości od 
innych dzieci, wie, że należy 
często myć ręce, wie, że należy
zasłaniać usta i noc w 
miejscach publicznych



2. „Statua Wolności”

04 VIII
wt

-wzbogacanie wiadomości 
dzieci na temat Stanu 
Zjednoczonych
-doskonalenie mowy                 
i myślenia
-zapoznanie z wyglądem flagi ,
poznanie miejsca na mapie 
świata
-wyrabianie cech 
motorycznych
-kształcenie orientacji               
w schemacie własnego ciała     
i w przestrzeni
-doskonalenie ogólnej 
sprawności ruchowej
-kształcenie umiejętności 
redagowania ustnych 
wypowiedzi na podany temat
- rozwijanie spostrzegawczości
wzrokowej

I. Poranne zabawy ruchowe 
przy znanych i lubianych 
piosenkach z dziecięcego 
repertuaru 

II. Rozmowa o USA 
–poznanie flagi, miejsca na 
mapie świata
-rozpoznawanie na obrazkach 
najbardziej 
charakterystycznych zabytków 
USA

III. „W Nowym Jorku”-
zabawa dydaktyczna
–analiza i synteza 
słuchowa wyrazów
- Zakończenie zajęć  z 
piosenkami amerykańskimi

językowa
ruchowa
społeczna

-potrafi wskazać na mapie 
Stany Zjednoczone
doskonali analizę 
i syntezę słuchową
z uwagą słucha tekstów 
literackich
-analizuje, wyciąga wnioski; 
doskonali analizę i syntezę 
słuchową
chętnie uczestniczy w 
zabawach muzyczno – 
ruchowych
-śpiewa piosenki
-przestrzega zasad 
bezpieczeństwa: wie, że należy
bawić się w odległości od 
innych dzieci, wie, że należy 
często myć ręce, wie, że należy
zasłaniać usta i noc w 
miejscach publicznych

3. „W kraju klonowego 
liścia”

05 VIII
śr

-wzbogacanie wiadomości 
dzieci na temat Kanady  
-doskonalenie mowy                 
i myślenia
-zapoznanie z wyglądem flagi ,
poznanie miejsca na mapie 
świata
-wyrabianie cech 
motorycznych
-kształcenie orientacji               
w schemacie własnego ciała     
i w przestrzeni
-doskonalenie ogólnej 
sprawności ruchowej
-kształcenie umiejętności 
redagowania ustnych 
wypowiedzi na podany temat

I. Gry i zabawy stolikowe : 
puzzle, układanki 

II. Rozmowa o kraju, 
poznawanie flagi
, mapy, krajobrazu;
-„Flagi” –zagadki z 
dopasowywaniem
-„Detektywi” –szukanie 
ukrytego skarbu, zgodnie ze 
wskazówkami

III. Bajka kanadyjska -
„Lotnisko” 
-Zabawy rytmiczno-ruchowe 
przy piosenkach kanadyjskich

językowa
ruchowa
społeczna

-z uwagą słucha tekstów 
literackich 
-analizuje, wyciąga wnioski
doskonali analizę i syntezę 
słuchową
chętnie uczestniczy w 
zabawach  muzyczno -
ruchowych
-śpiewa piosenki
-usprawnia małą motorykę
rozwiązuje zagadki
-przestrzega zasad 
bezpieczeństwa: wie, że należy
bawić się w odległości od 
innych dzieci, wie, że należy 
często myć ręce, wie, że należy
zasłaniać usta i noc w 



- rozwijanie spostrzegawczości
wzrokowej

miejscach publicznych

4.”Grenlandia i 
Antarktyda”

06 VIII
czw

-wzbogacanie wiadomości 
dzieci na temat Grenlandii i 
Antarktydy
-doskonalenie mowy                 
i myślenia
-zapoznanie z wyglądem flagi ,
poznanie miejsca na mapie 
świata
-wyrabianie cech 
motorycznych
-kształcenie orientacji               
w schemacie własnego ciała     
i w przestrzeni
-doskonalenie ogólnej 
sprawności ruchowej
-kształcenie umiejętności 
redagowania ustnych 
wypowiedzi na podany temat
- rozwijanie spostrzegawczości
wzrokowej

I. Gry i zabawy konstrukcyjne

II. Rozmowa o krajobrazach 
krajów;„Hu, hu, ha” 

-jak ubierają się dzieci w 
Grenlandii ?
–dopasowywanie obrazków

III. Bajka „Anaruk, chłopiec z 
Grenlandii”  – czytanie 
fragmentów

-Zabawy ruchowe z 
tańczeniem do piosenek 
grenlandzkich 

językowa
ruchowa
społeczna

-z uwagą słucha tekstów 
literackich
-analizuje, wyciąga wnioski
chętnie uczestniczy w 
zabawach  muzyczno -
ruchowych
-śpiewa piosenki
usprawnia małą motorykę
wie jak ubierać
się zimą
-przestrzega zasad 
bezpieczeństwa: wie, że należy
bawić się w odległości od 
innych dzieci, wie, że należy 
często myć ręce, wie, że należy
zasłaniać usta i noc w 
miejscach publicznych

5.”Ameryka Północna”

07 VIII
pt

-wzbogacanie wiadomości 
dzieci na temat Ameryki 
Północnej 
-doskonalenie mowy                 
i myślenia
-zapoznanie z wyglądem flagi ,
poznanie miejsca na mapie 
świata
-wyrabianie cech 
motorycznych
-kształcenie orientacji               
w schemacie własnego ciała     
i w przestrzeni
-doskonalenie ogólnej 
sprawności ruchowej

I. Poranne zabawy ruchowe do 
poznanych w tym tygodniu 
piosenek

II. Ćwiczenia słuchowe 
„Zgadnij z jakiego kraju jest ta 
muzyka?”
-ćwiczenia gimnastyczne
„Dzień i noc” 
–zabawa ruchowa „Zorza 
polarna” –zabawy z chustą 
animacyjną

III. Palcem po mapie 
–obrysowanie konturów 

językowa
ruchowa
społeczna

-doskonali analizę i syntezę 
słuchową
chętnie uczestniczy w 
zabawach muzyczno-
ruchowych
-śpiewa piosenki
zna krajobraz i zwierzęta 
zamieszkujące
Amerykę Północną
usprawnia małą motorykę
-przestrzega zasad 
bezpieczeństwa: wie, że należy
bawić się w odległości od 
innych dzieci, wie, że należy 
często myć ręce, wie, że należy



-kształcenie umiejętności 
redagowania ustnych 
wypowiedzi na podany temat
- rozwijanie spostrzegawczości
wzrokowej
-ćwiczenia percepcji słuchowej

Ameryki  Północnej palcem, 
wybieranie jej  zabytków 

zasłaniać usta i noc w 
miejscach publicznych


