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Kolekcja sześciolatka, plan wynikowy, semestr I  
(tematy dni 1.– 95.) 

 
Krąg tematyczny  
i tematy dni 

Osiągnięcia wynikające z realizacji podstawy programowej 
 
(* – osiągnięcia wykraczające ponad podstawę programową 
  z. – zadania przedszkola) 
  

Uwagi 

Wrzesień 
Razem w pracy  
i w zabawie 
1. Oto ja 
2. Razem jest weselej 
3. Mądre słowa na trudne 
chwile 
4. Kodeks dobrych 
zachowań 
5. Podajmy sobie ręce 

– zna zasady zachowywania się i bezpieczeństwa  (z. 7) 
– nazywa części ciała, rozróżnia lewą i prawą stronę ciała (IV.14) 
– współpracuje z innymi podczas wspólnej zabawy (III.5, III.7) 
− rozpoznaje i nazywa stany emocjonalne (II.1) 
– potrafi prowadzić dyskusję, słuchając i dopełniając 
wypowiedzi rówieśników (III.8, III.9. IV.6) 
– dokonuje klasyfikacji przedmiotów, tworzy kolekcje (IV.12) 
– rozpoznaje i nazywa kształty figur geometrycznych  (IV.12) 
− śpiewa piosenkę (IV.7) 
− wykonuje prace plastyczne (IV.8, IV.11) 
− stosuje zwroty grzecznościowe  (III.4) 
− doskonali sprawność fizyczną  (I.8, I.9) 
− uczestniczy w obserwacjach i zabawach badawczych (IV.13) 
− odczytuje informacje zapisane za pomocą symboli (IV.9) 
– wie, że nie należy chwalić się bogactwem i wyszydzać ubóstwa 
(III.1, III.6, II.9) 
− dokonuje pomiarów długości (IV.13) 
 
*  
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– dokonuje analizy sylabowej  
− dokonuje analizy głoskowej 

Letnie wspomnienia 
6. Wakacyjne podróże  
7. Kuferek pełen 
wspomnień 
8. Wakacyjny pociąg 
9. Pieszo czy na rowerze? 
10. Cudze chwalicie – 
swego nie znacie 

− uczestniczy w zabawach dramowych (IV.1) 
− gra na instrumentach perkusyjnych (IV.7) 
− śpiewa piosenkę (IV.7) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− rozumie konieczność chronienia przyrody (IV.18, II.10, z.10) 
− uczestniczy w obserwacjach i zabawach badawczych (IV.13) 
− słucha utworów literackich  (IV.3, IV.5, IV.6) 
− słucha muzyki klasycznej (IV.7) 
− wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne (I.7, IV.8) 
− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
− tworzy zbiory (IV.12) 
− poznaje cyfrę 1 (IV.15) 
− wykonuje prace plastyczne (IV.8, IV.11) 
− określa kierunki na kartce (IV.8) 
− zna swoją miejscowość i swój region, jego historię, tradycje, 
zabytki (IV.10, III.2, z. 9) 
 
* 
− odczytuje informacje przedstawione na mapie 
− rozpoznaje przedmioty za pomocą zmysłu dotyku 
− zna różne środki transportu i wie, co je napędza 
− dokonuje analizy i syntezy głoskowej 
 

 

Bezpieczeństwo 
najważniejsze 
11. Jestem bezpieczny w 
domu i na spacerze 

− zna zasady bezpieczeństwa i wie, gdzie szukać pomocy                     
w trudnych sytuacjach  (z.7) 
− poznaje literę „o” (IV.4) 
− pisze litery po śladzie (IV.8, I.7) 
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12. Obcy czy nie – komu 
mogę ufać? 
13. Ważni ludzie – ważne 
telefony 
14. Na prawo i na  
15. Kolorowe światła, 
kolorowe znaki 

− poprawnie buduje dłuższe wypowiedzi (IV.2, IV.6) 
− wykonuje prace plastyczne (IV.8, IV.11) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− łączy przyczynę ze skutkiem i ustala kolejność zdarzeń 
historyjki obrazkowej (IV.5) 
− śpiewa piosenkę (IV.7) 
− przedstawia się i podaje podstawowe informacje o sobie (III.3) 
− klasyfikuje elementy ze względu na różne kryteria (IV.12) 
− zna zadania służb ratowniczych i numery alarmowe (z. 7) 
− rozróżnia prawą i lewą stronę, określa położenie przedmiotów 
w przestrzeni (IV.14) 
− porównuje liczebność zbiorów (IV.15) 
− poznaje cyfrę 2 (IV.15) 
− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
− zna zasady poruszania się po drogach (z. 7) 
− rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (IV.12) 
− dostrzega i kontynuuje rytmy (IV.12) 
 
* 
− porównuje wysokość obiektów 
− zna podstawowe zasady udzielania pomocy 
 

Przyjacielem być – 
przyjaciela mieć 
16. Prawdziwego 
przyjaciela poznaje się         
w biedzie 
17. Ja i ty – to razem my 
18. Zaufanie – ważna 

− słucha utworów literackich  (IV.3, IV.5, IV.6) 
− wykonuje pracę plastyczną (IV.8, IV.11) 
− układa kompozycje z materiału przyrodniczego (I.6, IV.11) 
− odtwarza kompozycje na podstawie wzoru (I.6, IV.11, IV.9) 
− poznaje literę „a” (IV.4) 
− pisze litery po śladzie (IV.8, I.7) 
− rozpoznaje kolory podstawowe i pochodne (IV.12) 
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rzecz 
19. W kręgu przyjaźni 
20. Kolega czy przyjaciel? 

− uczestniczy w obserwacjach i zabawach badawczych (IV.13) 
− tworzy zbiory i podaje ich liczebność (IV.15) 
− określa kierunki na kartce (IV.8) 
− uczestniczy w zabawach dramowych (IV.1) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− uczestniczy w dyskusji, respektuje prawo innych do 
wypowiedzi (III.8, III.9, IV.6) 
− rozpoznaje literę „o” (IV.4) 
− wyszukuje różnice na obrazkach (IV.9) 
− nakrywa do stołu (I.3) 
− przelicza elementy (IV.15) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− przestrzega reguł w czasie zabaw i gier (III.5, III.7) 
− wyraża uczucia i przeżycia za pomocą niewerbalnych środków 
wyrazu (II. 1, II.4, IV.1) 
− dokonuje oceny postepowania bohaterów literackich i 
własnego (III.5) 
− odczytuje stany emocjonalne innych osób (II.9, II.2, II.6) 
− wie, czym jest przyjaźń i rozumie jej znaczenie (III.6) 
 
* 
− dokonuje analizy głoskowej 
 

Październik 
Opowieści złotej jesieni 
21. Jesień w parku i w 
lesie 
22. Bajki jesiennych liści  
23. Prognoza pogody 

− rozpoznaje i nazywa gatunki drzew rosnących w Polsce 
(IV.18) 
− śpiewa piosenkę i uczestniczy w zabawie przy muzyce (IV.7) 
− określa położenie przedmiotów w przestrzeni (IV.14) 
− układa kompozycje z materiału przyrodniczego (I.6, IV.11) 
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24. Co nam  powie Pani 
Sowa? 
25. W dziupli lub w norze, 
kto mieszkać może? 

− dostrzega i kontynuuje rytmy (IV.12) 
− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.6) 
− rozumie znaczenie ochrony przyrody (IV.18, II.10, z.10) 
− poznaje literę „e” (IV.4) 
− pisze litery po śladzie (IV.8, I.7) 
− wykonuje prace plastyczne (IV.8, IV.11) 
− rozpoznaje i nazywa zjawiska pogodowe (IV.8) 
− odczytuje informacje zapisane za pomocą symboli (IV.9) 
− zna znaczenie książki, jako cennego źródła informacji (IV.19) 
− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
− poznaje cyfrę 3 (IV.15) 
− posługuje się liczebnikami porządkowymi (IV.15) 
− rozpoznaje i nazywa zwierzęta leśne (IV.18) 
− dostrzega kształty wśród nachodzących  na siebie konturów 
(IV.9) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− przestrzega reguł i zgodnie rywalizuje (III.5, III.1) 
 
* 
 

Owoce, jarzynki – 
kolorowe witaminki 
26. Owocowo-warzywny 
świat 
27. Jesienne stragany 
28. Witaminowe talerzyki 
29. Zagadki pełne smaków 
30. Nasza Pani 

− wyodrębnia spośród roślin zbiory warzyw i owoców (IV.8, 
IV.12) 
− określa kierunki w przestrzeni (IV.14) 
− poznaje literę „i” (IV.4) 
− pisze litery po śladzie (IV.8, I.7) 
− uczestniczy w zabawach dramowych (IV.1) 
− śpiewa piosenkę (IV.7) 
− rozumie znaczenie zdrowego odżywiania (z. 7) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8. I.9) 
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− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.6) 
− tworzy formy przestrzenne i wykorzystuje je w zabawach 
teatralnych (I.6, IV.11, IV.1) 
− prawidłowo posługuje się przyrządami kuchennymi (I.3) 
− dostrzega i opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie, związane 
z porą roku (IV.18, IV.16) 
– porządkuje obrazki zgodnie z następstwem czasowym, 
dostrzegając związki przyczynowo-skutkowe (IV.5) 
− rozumie zasadę wymiany pieniędzy na towar (IV.17) 
− porównuje ciężar przedmiotów, dokonuje pomiarów i stosuje 
określenia dotyczące ciężkości (IV.11) 
− wykonuje prace plastyczne (IV.8, IV.11) 
− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
− kreśli oburącz po śladzie (I.7, IV.8) 
 
* 
− dokonuje analizy i syntezy głoskowej i sylabowej  
− rozróżnia elementy budowy roślin 
 

Jesienne spacery 
31. Tajemnice drzew 
32. Mali przyjaciele 
przyrody 
33. Raz, dwa, trzy – tworzę 
kasztankowe gry 
34. O czym szeleszczą 
jesienne liście? 
35. Paleta Pani Jesieni 

− dostrzega i opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie, związane 
z porą roku (IV.18, IV.16) 
− słucha utworów literackich  (IV.3, IV.5, IV.6) 
– rozpoznaje i nazywa podstawowe gatunki 
drzew iglastych i liściastych (IV.18) 
− śpiewa piosenkę (IV.7) 
− układa obrazki z części (IV.9) 
− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
− poznaje literę „m” (IV.4)  
− pisze litery po śladzie (IV.8, I.7) 
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− odczytuje sylaby (IV.4) 
− czyta globalnie  (IV.4, IV.9) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− rozumie konieczność ochrony przyrody (IV.18, II.10, z. 10) 
− uczestniczy w obserwacjach i zabawach badawczych (IV.13) 
– dostrzega układy rytmiczne, przekłada jedne schematy 
rytmiczne na inne (IV.12) 
− przelicza na konkretach (IV.15) 
− dokonuje pomiarów i porównywania długości (IV.13) 
− wykonuje prace plastyczne (IV.8, IV.11) 
− poznaje cyfrę 4 (IV.15) 
− tworzy zbiory (IV.12) 
− ogląda reprodukcje dzieł malarskich (z. 9) 
− poprawnie tworzy dłuższe wypowiedzi (IV.2, IV.6) 
− poprawnie nazywa kolory podstawowe i pochodne (IV.12) 
 
* 
− dokonuje oceny postępowania innych osób 
− odczytuje informacje przedstawione na mapie 
− prezentuje swoje umiejętności na forum grupy 
 

Piękno jest wszędzie 
36. Piękno jest w nas 
37. O gustach – co się 
komu podoba? 
38. Piękno ukryte w sztuce 
39. Cuda architektury 
40. Piękno wokół nas 

− klasyfikuje elementy ze względu na różne kryteria  (IV.12) 
– wie, że nie należy się chwalić bogactwem, rozumie 
konieczność szanowania cudzej własności (III.1, III.6, II.9, III.7) 
– docenia wartości uniwersalne świadczące o pięknie 
wewnętrznym człowieka (III.6) 
− układa kompozycje z materiału przyrodniczego  (I.6, IV.11) 
− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.6) 
− poznaje literę „t” (IV.4) 
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− pisze litery po śladzie (IV.8, I.7) 
− odczytuje sylaby (IV.4) 
− odrysowuje szablony, wycina, koloruje (I.7, IV.8) 
− zna obowiązki właściciela psa (II.10) 
– poznaje warsztat i narzędzia pracy malarza (z. 9) 
− wykonuje prace plastyczne (IV.8, IV.11) 
− poznaje zabytki starożytności i obiekty architektoniczne świata 
(z. 5, z. 9) 
− tworzy makietę miasta (IV.11) 
− rozróżnia strony ciała (IV.14) 
− czyta sylaby i zdania wyrazowo-obrazkowe (IV.4) 
− prawidłowo formułuje dłuższe wypowiedzi (IV.2, IV.6) 
− tworzy kompozycje z materiału przyrodniczego (I.6, IV.11) 
− dostrzega piękno architektury, terenów zielonych, przyrody 
(II.11, z. 9) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
 
* 
− porównuje wysokość, stosuje określenia dotyczące wysokości 
− rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku i określa ich fakturę 
− dokonuje analizy i syntezy słuchowej  
 

Listopad 
Jestem Polakiem i 
Europejczykiem 
41. Mój kraj, stolica i 
okolica 
42. Każdy Polak o tym wie 
43. Dzień Niepodległości 

− poznaje legendy polskie , historię i tradycje kraju (IV.10, z. 9) 
− zna symbole narodowe i oddaje im należny szacunek (IV.10, 
II.2) 
− wskazuje wartościowe cechy Polaka – patrioty (III.6, III.2) 
− uczestniczy w Święcie Niepodległości (III.2) 
− zapisuje informacje za pomocą symboli (IV.8, IV.9) 
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44. Piękne, bo polskie 
45. Mały Europejczyk 

− poznaje literę „l” (IV.4) 
− pisze litery po śladzie (IV.8, I.7) 
− odczytuje sylaby (IV.4) 
− potrafi korzystać z lupy (z. 5, z. 11) 
− składa z części mapę Polski (IV.10, IV.9) 
− wykonuje prace plastyczne (IV.8, IV.11) 
− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.6) 
− poznaje sprzęty gospodarstwa domowego− dawne i 
współczesne (IV.11, z. 11) 
– poznaje cyfrę 5, odlicza i dolicza w zakresie pięciu (IV.15) 
− posługuje się liczebnikami porządkowymi (IV.15) 
− poznaje zabawy ludowe (IV.10, z. 9) 
− rozumie w podstawowym zakresie pojęcie Unia Europejska i 
poznaje kraje Unii (IV. 10) 
− ćwiczy pamięć wzrokową i koncentrację (IV.9) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− składa modele z papieru, wykazując się orientacją na kartce 
(IV.8) 
 
*  
– wiąże charakterystyczne elementy krajobrazu z określonym 
regionem kraju 
− wskazuje na mapie Polski granice kraju, główne rzeki i miasta 
− wiąże nazwy miast z ich symbolami i legendami 
 

Jesienne eksperymenty 
46. O czym szumi wiatr? 
47. Woda naszym 
bogactwem 

− wykonuje prace konstrukcyjne i przestrzenne zgodnie z 
instrukcją (I.6, IV.11) 
− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.11) 
− kreśli po śladzie (IV.8, I.7) 
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48. Historia deszczowej 
kropelki 
49. Z kim łatwiej 
poznawać świat? 
50. Jesienne wyliczanki 

− uczestniczy w obserwacjach i zabawach badawczych (IV.13) 
− poznaje literę „u” (IV.4) 
− pisze litery po śladzie (IV.8, I.7) 
− odczytuje sylaby (IV.4) 
− zna pory roku i towarzyszące im zjawiska przyrodnicze (IV.18, 
IV.16) 
− rozumie znaczenie wody dla człowieka i środowiska oraz 
konieczność dbania o jej zasoby (z. 10) 
− poprawnie formułuje dłuższe wypowiedzi (IV.2, IV.6) 
− wykonuje prace plastyczne (IV.8, IV.11) 
– przekłada jedne regularności rytmiczne na inne (IV.12) 
– czyta sylaby i proste zdania wyrazowo-obrazkowe (IV.4) 
− potrafi dostrzec zagrożenia w otoczeniu i odpowiednio 
zareagować (z. 7) 
− śpiewa piosenkę (IV.7) 
− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
− dostrzega błędy w liczeniu (IV.15) 
− tworzy zbiory równoliczne  (IV.15) 
− rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (IV.12) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
 
* 
− wymienia części roślin i ich funkcje 
− rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku 
 

Zwierzęta jesienią 
51. Jesienne wędrówki 
52. Zimowe śpiochy 
53. Kto robi zapasy na 

− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.6) 
− rozumie konieczność dokarmia zwierząt w okresie zimy (II.10, 
IV.18) 
− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
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zimę? 
54. Kolczaste zagadki  
55. Kogo zimą nie 
spotkamy? 

− koloruje obrazek po zapamiętaniu wzoru (IV.8, I.7, IV.9) 
− zna ptaki i zwierzęta leśne występujące w Polsce, wie jak 
przygotowują się do zimy (IV.18, II.10) 
– porównuje wielkość przedmiotów i szereguje od największego 
do najmniejszego i odwrotnie (IV.11, IV.12) 
− przelicza elementy (IV.15) 
− układa opowiadania (IV.2, IV.6) 
− wykonuje sylwety i wykorzystuje je w zabawach teatralnych 
(IV.11, IV.1) 
− potrafi właściwie si ę zachować podczas przedstawienia (III.7) 
− odczytuje proste instrukcje (IV.4, IV.9) 
− poznaje cyfrę 6 (IV.15) 
− wykonuje przestrzenne prace plastyczne (I.6, IV.9) 
− zna zasady zachowania podczas pobytu w lesie (IV.18, III.7) 
− odczytuje informacje zapisane za pomocą symboli (IV.9) 
− czyta globalnie (IV.4, IV.9) 
− poznaje budowę owadów (IV.18) 
− wskazuje brakujące elementy na obrazkach (IV.9) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− dostrzega zmiany w przyrodzie związane z porą roku (IV.18, 
IV.16) 
 

Szanujmy się wzajemnie 
56. Dobre maniery 
57. Pomagając innym – 
pomagamy sobie 
58. Każdy ma uczucia 
59. Drzewo życzeń 
60. Nie czyń drugiemu, co 

− rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (IV.12) 
− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5. IV.6) 
− wskazuje różnice między obrazkami (IV.9) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− uważnie słucha, analizuje treść wypowiedzi innych (IV.6) 
− wykonuje elementy strojów i wykorzystuje je w zabawie 
(IV.11) 

 



12 
 

tobie niemiłe − odgrywa role w zabawach  teatralnych (IV.1) 
− poznaje literę „k” (IV.4) 
− pisze litery po śladzie (IV.8, I.7) 
− odczytuje sylaby (IV.4) 
− uczy się układu tanecznego (IV.7) 
− poprawnie formułuje dłuższe wypowiedzi, także w trybie 
przypuszczającym  (IV.2, IV.6) 
− klasyfikuje elementy ze względu na różne kryteria (IV.12) 
− składa zabawki z papieru, wykazując się orientacją na kartce 
(IV.8) 
− rozumie, że każdy człowiek ma prawo do odmiennych reakcji 
w podobnych sytuacjach (II.2, II.6) 
− odczytuje i nazywa różne stany emocjonalne (II.1) 
− wie jak okazywać emocje w sposób akceptowany społecznie 
(II.3, II.7, II.8) 
− zna wartości uniwersalne, takie jak: dobro, szacunek, 
odpowiedzialność (III.6) 
− nazywa podstawowe gatunki drzew i poznaje ich budowę 
(IV.18) 
− odczytuje informacje zapisane  w formie graficznych 
wykresów, schematów (IV.9) 
− poznaje cyfrę 7 (IV.15) 
− utrwala liczebniki porządkowe (IV.15) 
− szereguje elementy według wielkości (IV.12) 
– dostrzega walory najbliższej okolicy oraz przejawy dbałości o 
czystość, estetykę (II.11, III.2) 
− rozumie znaczenie przysłów i wykorzystuje je w kontaktach z 
innymi (IV.2, III.1, III.6) 
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* 
− dokonuje oceny postępowania bohaterów literackich 
− poznaje kulturę rycerską 
 

Grudzień 
Moje zainteresowania 
61. Świat dinozaurów  
62. Lubię smoki  
63. Co to jest kosmos? 
64. Bajeczna rafa 
65. Lodowa kraina 

− przeprowadza prezentację na podstawie przygotowanych 
materiałów (IV.2, IV.6) 
− wykonuje prace plastyczne, łączy różne techniki i materiały 
(IV.8, IV.11) 
− zgodnie współpracuje w czasie zajęć i zabaw (III.5, III.7) 
− interesuje się książkami, dostrzega ich piękno (IV.19) 
− poznaje literę „d” (IV.4) 
− pisze litery po śladzie (IV.8, I.7) 
− odczytuje sylaby i wyrazy (IV.4) 
− porównuje liczebność zbiorów (IV.15) 
− prawidłowo stosuje liczebniki porządkowe (IV.15)  
− precyzyjnie wycina (I.7) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− nazywa figury geometryczne i układa z nich kompozycje 
(IV.12, IV.11) 
− klasyfikuje elementy zgodnie z przyjętym kryterium (IV.12) 
− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.6) 
− poznaje historię Polski i postacie ważne dla kraju (II.2, IV.10) 
− rozpoznaje i nazywa emocje (II.1, II.6) 
− wykorzystuje różne przyrządy optyczne w zajęciach 
badawczych (IV.13) 
− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
− poznaje faunę i florę morską (IV.18) 
− łączy liczbę elementów w zbiorze z odpowiednią  cyfrą (IV.15) 
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− śpiewa piosenkę (IV.7) 
− zna zwierzęta polarne (IV.18) 
− składa obrazek z części (IV.9) 
 
* 
− orientuje się w terenie, odczytuje mapy i plany  
− dokonuje analizy i syntezy sylabowej  
− poznaje faunę i florę dawnych epok 
− w grupie zwierząt wyróżnia saki i gady 
− zdobywa podstawową wiedzę o kosmosie 
− poznaje strefy klimatyczne na Ziemi  
 

Zgoda wszystkim 
potrzebna 
66. Zgoda tęczą malowana 
67. Sztuka rozwiązywania 
konfliktów 
68. Czar magicznych słów 
69. W poszukiwaniu zgody 
70. Wspólne sprawy i 
wspólne decyzje 

− uczestniczy w obserwacjach i zabawach badawczych (IV.3) 
− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.6) 
− ustala kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej (IV.5) 
− wykonuje prace plastyczne (IV.8, IV.11) 
− poznaje sposoby rozwiązywania konfliktów (II.7, II.8, II.3) 
− formułuje dłuższe wypowiedzi (IV.2, IV.6) 
− wyraża i opisuje własne emocje, wie jak je kontrolować (II.1, 
II.6, II.7, II.8) 
− dokonuje samooceny własnych osiągnięć i postępowania i 
wyciąga wnioski na przyszłość (III.5, III.7) 
− układa rymowanki (IV.6) 
− poznaje literę „y” (IV.4) 
− pisze litery po śladzie (IV.8, I.7) 
− odczytuje sylaby i wyrazy (IV.4) 
− potrafi dobrać ubiór odpowiedni do pogody (I.2, IV.18) 
− rysuje z pamięci brakujące elementy obrazka (IV.9, IV.8, I.7) 
− śpiewa piosenkę (IV.7) 
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− poznaje cyfrę 8 (IV.15) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− opisuje zmiany w przyrodzie charakterystyczne dla danej pory 
roku (IV.18, IV.16) 
− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
− opracowuje zasady obowiązujące w grupie (III.5, III.4, III.6) 
− uwzględnia elementy schematu ciała, rysując postać człowieka 
(IV.8, IV.14) 
 
* 
− dokonuje analizy słuchowej  
 

Choinkowe czary 
71. Tradycyjnie  – czyli 
jak? 
72. Choinka pełna marzeń 
73. Mikołaje są wśród nas 
74. Choinkowe cuda 
75. Choinka dla zwierząt 

− dostrzega piękno ozdób ludowych i współczesnych (IV.10, z. 
9) 
− poznaje tradycje i zwyczaje świąteczne (III. 2, z. 9) 
− poprawnie przelicza (IV. 15) 
− wykonuje prace plastyczne (IV.8, IV.11) 
− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.6) 
− układa kompozycje z materiału przyrodniczego (I.6, IV.11) 
− usprawnia narządy mowy (IV.3) 
− poznaje literę „b” (IV.4) 
− pisze litery po śladzie (IV.8, I.7) 
− odczytuje sylaby i wyrazy (IV.4) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.8) 
− klasyfikuje elementy ze względu na dwie cechy (IV.12) 
− rozpoznaje i nazywa gatunki drzew iglastych (IV.18) 
− uczestniczy w akcjach charytatywnych (II.6, III.6, III.7) 
− układa życzenia świąteczne (IV.2, II.9) 
– zapamiętuje i odtwarza z pamięci cechy przedmiotów (IV.9, 
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IV.11) 
– kształtuje umiejętność dodawania i odejmowania oraz ustalania 
równoliczności (IV.15) 
− śpiewa piosenkę (IV.7) 
− uczy się układu tanecznego (IV.7) 
− wyraża czynności za pomocą pantomimy (IV.1) 
− orientuje się w terenie , odczytuje informacje zapisane 
symbolicznie (IV.14, IV.9) 
– układa własne imię z ruchomego alfabetu (IV.4) 
− poznaje cyfrę 9 (IV.15) 
– porównuje długość elementów i szereguje je od najkrótszego 
do najdłuższego i odwrotnie (IV.13) 
− ćwiczy sprawność manualną (I.7) 
− utrwala znajomość cyfr od 1 do 9 (IV.15) 
− rozumie konieczność dokarmia zwierząt w okresie zimy (II.10, 
IV.18) 
− rozpoznaje i nazywa ptaki i inne zwierzęta leśne (IV.18) 
− czyta zdania wyrazowo-obrazkowe (IV.4) 
− pełni rolę gospodarza i okazuje szacunek gościom (III.2, III.4, 
III.6) 
 
* 
  

Zimowy czas to czas 
zabawy 
76. Świąteczne 
wspomnienia  
77. Biały, bielszy .... 
78. Puzzle mamy i z nudą 

− doskonali sprawność manualną (I.7) 
− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
− uczestniczy w tańcach i zabawach muzycznych (IV.7) 
− wykorzystuje umiejętność orientacji na kartce do tworzenia 
kompozycji (IV.8, IV.11) 
− precyzyjnie wycina (I.7) 
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wygrywamy  
79. Tańce, harce i swawole 
80. Sylwestrowe zabawy  

− tworzy opowiadanie (IV.2, IV.6) 
− dba o czystość i porządek w swoim otoczeniu (I.7, III.5) 
− łączy ilustracje z właściwą porą roku (IV.18, 1V.16, IV.9) 
− czyta globalnie (IV.4, IV.9) 
− uczestniczy w zabawach teatralnych (IV.1) 
− poznaje zwyczaje sylwestrowe (IV.2, z. 9) 
 
* 
− rozpoznaje produkty po zapachu 
− prezentuje się na forum grupy 
− konstruuje gry ściganki  
− określa wysokość obiektów i stosuje określenia dotyczące 
wysokości 
− rozpoznaje instrumenty muzyczne po dźwięku  
 

Styczeń 
Mierzymy czas   
81.Tik–tak, to było tak 
82. Dzień i noc 
83. Pory roku 
84. Karnawał 
85. Tworzymy kalendarze 

− porównuje długości za pomocą wspólnej miary (IV.13) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− wykorzystuje do pomiarów czasu różne narzędzia (IV. 13, 
IV.16, z. 11) 
− tworzy kompozycje przestrzenne (I.6, IV.11) 
− wymienia w kolejności dni tygodnia (IV.16) 
− poprawnie posługuje się pojęciami dotyczącymi czasu (IV.16, 
IV.2) 
− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV6) 
− poznaje literę „c” (IV.4) 
− pisze litery po śladzie (IV.8, I.7)  
− odczytuje sylaby i wyrazy (IV.4) 
− wykonuje prace plastyczne (IV.8, IV.11) 
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− zna zwierzęta aktywne nocą (IV.18) 
− wie, które zawody wymagają pracy w godzinach nocnych 
(IV.20) 
− zna zjawiska przyrodnicze charakterystyczne dla pór roku 
(IV.8, IV.16) 
− zna zwierzęta zapadające w sen zimowy (IV.18) 
− rozumie stałe następstwo pór roku (IV.16, IV.18) 
− poznaje cyfrę 0 (IV.15) 
− poznaje tradycje karnawałowe (IV.2, z. 9) 
− wciela się w postać podczas balu (IV.1) 
− śpiewa piosenkę (IV.7) 
− dba o czystość i porządek w swoim otoczeniu (I.7, III.5) 
− odpowiednio zachowuje się podczas przedstawienia (III.5, 
III.7) 
− zna nazwy miesięcy (IV.16) 
− tworzy serie rosnące, zwiększając liczbę elementów o dwa 
(IV.15) 
− doskonali sprawność manualną (I.7) 
 
* 
− poznaje dawne i współczesne metody odmierzania czasu 
− odczytuje pełne godziny na zegarze wskazówkowym  
− planuje swój czas wolny, korzystając z kalendarzy 
− orientuje się w terenie, korzystając z symboli na mapie  
− czyta zdania i łączy je z obrazkami  
 

W poszukiwaniu 
mądrości 
86. Najpierw pomyśl – 

− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.6) 
− doskonali sprawność manualną (I.7) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
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potem zrób 
87. Mądre oszczędzanie 
88. Gdzie szukać życiowej 
mądrości?  
89. Wielkie umysły 
zmieniają świat 
85. Mądre rady Pani Sowy 

− układa kompozycje przestrzenne (I.6, IV.11) 
− stosuje określenia dotyczące położenia obiektów w przestrzeni 
(IV.14) 
− poznaje literę „n” (IV.4) 
− pisze litery po śladzie (IV.8, I.7)  
− odczytuje sylaby i wyrazy (IV.4) 
− dolicza, na zbiorach zastępczych i w pamięci (IV.15) 
− dostrzega błędy w liczeniu (IV.15) 
− uzupełnia brakujące części obrazków (IV.9) 
– rozwija zasób pojęć i określeń muzycznych (IV.7, IV.2) 
− poznaje liczbę 10 (IV.15) 
− utrwala poznane cyfry, przelicza na konkretach (IV.15) 
− dostrzega wartość współpracy w zabawie i sytuacjach 
zadaniowych (III.5, III.6) 
− odtwarza z pamięci układy elementów (IV.12, IV.9) 
 
* 
− dokonuje oceny postępowania bohaterów 
− rozumie pojęcie „oszczędzanie”, uczy się planować wydatki 
− wie, jak może rozwijać własne zdolności i umiejętności  
− dostrzega zmiany w świecie, wynikające z postępu 
technicznego 
 

Zawsze pamiętam                       
o babci i dziadku 
91. Drzewo genealogiczne 
92. Bajki mojej babci 
93. Dziadek wiele potrafi 
94. Serce pełne życzeń 

− wypowiada się na temat ilustracji (IV.9, IV.2) 
− zna podstawowe informacje na temat swojej rodziny oraz 
stopnie pokrewieństwa (IV.2) 
− odczuwa więź z członkami rodziny i obdarza ich szacunkiem 
(III.2, III.6) 
− doskonali sprawność manualną (I.7) 
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95. Słodki poczęstunek − doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− wykonuje prace plastyczne (IV.8, IV.11) 
− systematycznie dokarmia ptaki (IV.18, II.10) 
− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
− słucha utworów literackich  (IV.3, IV.5, IV.6) 
− naśladuje czynności za pomocą niewerbalnych środków 
wyrazu (IV.1) 
− śpiewa piosenkę, reaguje na zmiany w muzyce (IV.7) 
− dostrzega o odtwarza z pamięci sekwencje rytmiczne (IV.12, 
IV.9) 
− uczestniczy w obserwacjach i zabawach badawczych (IV.13) 
− prawidłowo przelicza (IV.15) 
− waży za pomocą wagi szalkowej (IV.11) 
− przestrzega zasad higieny podczas przygotowywania posiłku 
(I.1, I.3) 
− pełni rolę gospodarza uroczystości (III.2, III.6, III.8) 
− tworzy kompozycje przestrzenne (I.6, IV.11) 
– odróżnia smaki słodkie i kwaśne i opisuje własne preferencje 
(z. 3, z. 5) 
− potrafi nakryć do stołu i poprawnie zachowuje się podczas 
posiłku (I.3, II.4) 
− utrwala poznane litery, czyta wyrazy i zdania z poznanych liter 
(IV.4) 
 
* 
− dokonuje oceny postępowania bohaterów 
− dostrzega własną rolę w kultywowaniu rodzinnych tradycji 
– dostrzega zmiany w różnych aspektach życia na przestrzeni 
wieków 
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− rozpoznaje produkty po smaku 
− prezentuje się na forum szerszej publiczności  
− poznaje wytwory sztuki ludowej, dawne przedmioty porównuje 
ze współczesnymi  
 

 


