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Kolekcja sześciolatka, plan wynikowy, semestr 2  
(tematy dni 96.– 190.)  

 
Krąg tematyczny  
i tematy dni 

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

Uwagi 

 
Luty 

Zdrowie jest 
najważniejsze 
96. Zimowy spacer 
97. Układamy jadłospis  
98. Walka z chorobą 
99.  Zdrowy ruch dla 
każdego 
100. Kraina zdrowego 
uśmiechu 

− utrwala poznane litery (IV.4) 
− łączy przyczynę ze skutkiem i ustala kolejność zdarzeń historyjki 
obrazkowej (IV.5) 
− poprawnie formułuje dłuższe wypowiedzi (IV.2, IV.6) 
− potrafi ubrać się odpowiednio do pogody (I.2, IV.18) 
− dba o swoje zdrowie i higienę (I.1, z. 7) 
− rozumie konieczność leczenia się podczas choroby (z. 7) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8. I.9) 
− kreśli po śladzie (I.7, IV.8) 
− uczestniczy w obserwacjach i zabawach badawczych (IV.13) 
− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.6) 
− zna zasady zdrowego odżywiania (z. 7) 
− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
− odgrywa role w zabawach teatralnych (IV.1) 
− czyta wyrazy z poznanych liter (IV.4) 
− śpiewa piosenkę (IV.7) 
− rozumie znaczenie pracy zawodowej pracowników służby zdrowia 
(IV.20) 
− wykazuje orientację przestrzenną z punktu widzenia innej osoby 
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(IV.14) 
− zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas uprawiania 
sportów zimowych i zabaw (III.5, z. 7) 
− potrafi przywidywać skutki swojego zachowania i dostrzegać 
ewentualne zagrożenia (III.5, z. 7) 
− wykonuje pracę przestrzenną według instrukcji (IV.11) 
− porównuje liczebność zbiorów (IV.15) 
− systematycznie dokarmia ptaki (IV.18, II.10) 
− sprawnie wycina i układa obrazek z elementów (I.7, IV.9) 
 
*  
− dba a swój wygląd  
– potrafi podawać informacje na temat własnego zdrowia i 
samopoczucia 
− dokonuje analizy sylabowej 
− zna zimowe dyscypliny sportowe i nazwy potrzebnych sprzętów, 
przedmiotów  
– poprawnie odczytuje zapis matematyczny ze znakami: <, >, =  
 

W drodze do sukcesu  
101. Pracowity jak 
mrówka 
102. Nasze mocne strony 
103.  W wytrwałości siła 
104. Stracony czy 
wykorzystany czas? 
105. Przyszłość pełna 
marzeń 

− wskazuje kierunki na kartce (IV.8)  
− utrwala znajomość cyfr od 0 do 9 (IV.15) 
− starannie wycina (I.7) 
− wykonuje pracę przestrzenną według instrukcji (I.6, IV.11) 
− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
− poznaje literę „r” (IV.4) 
− pisze litery po śladzie (IV.8, I.7)  
− odczytuje sylaby i wyrazy (IV.4) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− rozumie korzyści wynikające ze współpracy podczas sytuacji 
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zadaniowych  i zabaw (III.5, III.6) 
− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.6) 
− poprawnie formułuje dłuższe wypowiedzi (IV.2, IV.5, IV.6) 
− dostrzega zmiany tempa i rytmu w muzyce (IV.7) 
− doskonali orientację przestrzenną w terenie (IV.14) 
− czyta teksty wyrazowo-obrazkowe (IV.4) 
− poszerza wiedzę przyrodniczą (IV. 18, z. 10) 
− posługuje się liczebnikami porządkowymi (IV.15) 
− tworzy zbiory i porównuje ich liczebność (IV.15) 
− klasyfikuje elementy ze względu na podaną cechę (IV.12) 
 
* 
− tworzy zdania i podaje liczbę wyrazów w wysłuchanych zdaniach 
− prezentuje się na forum grupy 
− ocenia postępowanie bohaterów literackich 
− nabiera wiary we własne możliwości, rozumie znaczenie 
wytrwałości i ćwiczeń 
− poprawnie posługuje się znakami matematycznymi  
 

Świat w książkach 
zapisany  
106. Tajemnice 
powstawania książek 
107. Zaczarowane godziny             
z książką 
108. Książki z różnych 
półek 
109. Biblioteka pełna 
wiedzy 

− poznaje różne przybory do mierzenia (IV.11, IV.13) 
− łączy przyczynę ze skutkiem i ustala kolejność zdarzeń historyjki 
obrazkowej (IV.5) 
− orientuje się na kartce i wykonuje działania zgodnie z instrukcją 
(IV.8) 
− uczestniczy w obserwacjach i zabawach badawczych (IV.13) 
− poznaje literę „s” (IV.4) 
− pisze litery po śladzie (IV.8, I.7)  
− odczytuje sylaby i wyrazy (IV.8) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
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110. Nasza książeczka − utrwala znajomość figur geometrycznych (IV.12) 
− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
− naśladuje ruchem i mimiką postacie z bajek (IV.1) 
− utrwala cyfrowy zapis liczb od 0 do 10 (IV.15) 
− poprawnie stosuje liczebniki porządkowe (IV.15) 
− tworzy zbiory zgodnie z podaną liczbą i porównuje ich liczebność 
(IV.15) 
− śpiewa piosenkę (IV.7) 
− opowiada i słucha wypowiedzi innych (IV.5, IV.6, III.8) 
− sprawnie wycina (I.7) 
− przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki (z. 7) 
− wykonuje prace plastyczne (IV.8, IV.11) 
− czyta wyrazy z poznanych liter (IV.4) 
− zgodnie współpracuje podczas wspólnej pracy (III.5, III.8) 
 
* 
− poznaje zawody związane z powstawaniem książek  
− poznaje zjawiska rządzące naszą planetą 
− poprawnie stosuje znaki matematyczne:  <, >, = 
− zna etapy powstawania książek 
− rozumie znaczenie i wartość książek  
− dokonuje analizy i syntezy głoskowej i sylabowej 
 

Oblicza sztuki  
111. Sztuka pędzlem 
malowana 
112. Spotkanie z rzeźbą 
113. Architektura dawniej  
i dziś 

− poznaje różne rodzaje dzieł malarskich (z. 9) 
− zapamiętuje i zaznacza z pamięci elementy obrazka (IV.9) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− rysuje i maluje linie faliste (IV.8, I.7) 
− obserwuje i opisuje okoliczną przyrodę oraz zmiany 
charakterystyczne dla danej pory roku (IV.18, IV.16) 
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114. Teatralne dekoracje 
115. Teatr cieni 

− poznaje literę „w” (IV.4) 
− pisze litery po śladzie (IV.8, I.7)  
− odczytuje sylaby i wyrazy (IV.4) 
− poznaje różne rodzaje rzeźb oraz materiały i przedmioty służące do 
ich tworzenia (z. 9) 
− wykonuje przestrzenne prace plastyczne (IV.11) 
− wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie (IV.2) 
− poznaje różne rodzaje architektury na przestrzenie wieków (z. 9) 
− uczestniczy w zabawach teatralnych (7.2) 
− wie, jak należy zachować się w teatrze i podczas przedstawienia  
(III.7) 
− rozumie znaczenie masek i rekwizytów teatralnych (z. 9) 
− poprawnie rozpoznaje określenia dotyczące kierunków i określa 
położenie przedmiotów w przestrzeni (IV.14) 
− wskazuje kierunki na kartce (IV.8) 
− śpiewa piosenkę (IV.7) 
− doskonali sprawność manualną podczas odrysowywania i wycinania 
(I.7) 
− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.6) 
− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
 
* 
− rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku 
− rozumie konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego 
 

 
Marzec 

Nasze zwierzęta  
116. Przyjaciel zwierząt 

− pogłębia wiedzę na temat zwierząt krajowych i egzotycznych oraz 
przyporządkowuje je do odpowiedniego środowiska (IV.18) 
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117. Zwierzątko domowe 
118. Mleczna kraina 
119. Mały farmer 
120. Z wizytą w zoo 

− czyta proste wyrazy (IV.4) 
− rozumie konieczność ochrony przyrody (IV.18, II.10, II.11, z. 10) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− zdobywa kolejne doświadczenia w zakresie mierzenia i 
porównywania długości (IV.13) 
− doskonali sprawność manualną podczas odrysowywania i wycinania 
(I.7) 
− poznaje literę „z” (IV.4) 
− pisze litery po śladzie (IV.8, I.7)  
− odczytuje sylaby i wyrazy (IV.4) 
− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.6) 
− zna obowiązki opiekunów zwierząt domowych (II.10, IV.18) 
− porównuje i określa liczebność zbiorów (IV.15) 
− składa zabawki z papieru według instrukcji (IV.11) 
− kreśli linie spiralne (IV.8, I.7) 
− uczestniczy w obserwacjach i zabawach badawczych (IV.13) 
− zna korzyści wynikające z hodowli zwierząt (IV.18) 
− dodaje na materiale konkretnym w zakresie 10 (IV.15) 
− śpiewa piosenkę (IV.7) 
− uczestniczy w zabawach przy muzyce (IV.7) 
− dostrzega i opisuje zmiany w pogodzie charakterystyczne dla 
obecnej pory roku (IV.18, IV.16) 
− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
− zna w kolejności dni tygodnia (IV.16) 
− wykonuje prace plastyczne (IV.8, IV.11) 
− poprawnie formułuje dłuższe wypowiedzi (IV.2, IV.5, IV.6) 
− doskonali orientację w terenie (IV.14) 
 
* 
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− dokonuje oceny postępowania bohaterów literackich 
− odczytuje matematyczny zapis dodawania 
− pogłębia wiedzę o zdrowym odżywianiu  
 

Ważna sprawa – 
odpowiedzialność   
121. Można na mnie 
polegać 
122. Mały przyjaciel 
przyrody 
123. Znam swoje 
obowiązki 
124. Jesteśmy 
odpowiedzialni 
125. Mierz siły na zamiary 

− uczestniczy w obserwacjach i zabawach badawczych (IV.13) 
− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.6) 
− sprawnie wycina (I.7) 
− dorysowuje brakujące elementy rysunków (IV.9, IV.8) 
− zna pozytywne wzorce zachowania w kontaktach społecznych (III.5, 
III.6, III.1) 
− rozumie konieczność dbania o najbliższych i o więzi rodzinne (III.2) 
− dokonuje oceny i samooceny sytuacji, zachowania, wypełniania  
obowiązków (III.5) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− zakłada hodowlę roślin (IV.18) 
− poznaje literę „g” (IV.4) 
− pisze litery po śladzie (IV.8, I.7)  
− odczytuje sylaby i wyrazy (IV.4) 
− dostrzega i opisuje zmiany pogodowe i przyrodnicze 
charakterystyczne dla obecnej pory roku (IV.18, IV.16) 
− doskonali umiejętność komunikacji podczas budowania dialogu 
(III.8, IV.2, IV.6) 
− rozumie i stosuje zasady dbania o środowisko naturalne (IV.18, 
II.10, II.11, z. 10) 
− sprawnie wydziera i wykleja, tworząc prace plastyczne  (I.7, IV.11) 
− dba o porządek w swoim otoczeniu (I.7, III.5) 
− odczytuje i tworzy informacje zapisane w formie symboli (IV.9) 
− zna swoje obowiązki w rodzinie (III.2, III.6, III.7) 
− śpiewa piosenkę (IV.7) 
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− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
− dodaje na materiale konkretnym (IV.15) 
− utrwala nazwy figur geometrycznych (IV.12) 
− zna w kolejności miesiące (IV.16) 
− łączy przyczynę ze skutkiem i ustala kolejność zdarzeń historyjki 
obrazkowej (IV.5) 
− utrwala znajomość własnego adresu (III.3) 
− czyta wyrazy z poznanych liter (IV.4) 
− interesuje się czytaniem, przyporządkowuje podpisy do obrazków 
(IV.4) 
− dokonuje pomiarów i porównywania długości (IV.13) 
 
* 
− rozumie, czym jest odpowiedzialność za drugą osobę 
− dostrzega wartość zaufania i możliwość polegania na kimś 
− odczytuje matematyczny zapis dodawania 
− doskonali analizę i syntezę sylabową  
 

Radosna Wielkanoc  
126. Przedświąteczne 
przygotowania 
127. Pisanki, kraszanki – 
sztuka ludowa  
128. Wielkanoc w Polsce 
129. Wielkanocne stroiki 
130. Śmigus-dyngus na 
wesoło 

− zakłada hodowlę roślin, zna warunki potrzebne roślinom do wzrostu 
(IV.18) 
− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.6) 
− zna tradycje  i zwyczaje wielkanocne  (III.2, z. 9) 
− wykonuje prace plastyczne i konstrukcyjne (IV.8, IV.11, I.6) 
− poznaje wytwory sztuki ludowej (z. 9) 
− uczy się na pamięć i deklamuje wiersz (IV.5) 
− porównuje liczebność zbiorów (IV.15) 
− wyznacza wynik dodawania (IV.15) 
− posługuje się liczebnikami porządkowymi (IV.15) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
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− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
− czyta globalnie (IV.4, IV.19) 
− poznaje budowę i rozwój kwiatów (IV.18) 
− łączy przyczynę ze skutkiem i ustala kolejność zdarzeń historyjki 
obrazkowej (IV.5) 
− prawidłowo i estetycznie nakrywa do stołu, wie, jak się zachować 
przy stole (I.3) 
− rozumie, że osobom starszym należy się szacunek (III.6) 
− uczestniczy w zabawach teatralnych (IV.1) 
 
* 
− odczytuje zapis matematyczny ze znakiem = 
− doskonali umiejętność autoprezentacji na forum grupy 
 

 
Kwiecień 

Oznaki wiosny  
131. Pogoda na wiosenne 
dni 
132. Wiosna ptaków 
133. Wiosenne 
przebudzenia 
134. Pierwsze pąki  i 
kwiaty 
135. Pastelowa wiosna 

− nazywa zjawiska atmosferyczne i rejestruje pogodę, posługując się 
zapisem symbolicznym (IV.18,  IV.9) 
− układa prognozę pogody (IV.2, IV.18) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− pogłębia wiedzę o ptakach (IV.18) 
− docenia znaczenie książki jako źródła wiedzy (IV.19) 
− czyta sylaby i układa z nich wyrazy (IV.4) 
− śpiewa piosenkę (IV.7) 
− tworzy przestrzenne zabawki z papieru (I.6, IV.11) 
− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.6) 
− rozumie, że nie należy naśmiewać się z wyglądu innych (III.1, III.6, 
II.9) 
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− utrwala znajomość etapów rozwoju motyla (IV.18) 
− klasyfikuje zwierzęta ze względu na różne kryteria (IV18, IV.12) 
− wyciąga wnioski z prowadzonych obserwacji (IV.13) 
− opisuje zmiany w przyrodzie charakterystyczne dla danej pory roku 
(IV.18, IV.16) 
− pogłębia wiedzę na temat budowy roślin i etapów ich wzrostu 
(IV.18) 
− porównuje liczebność zbiorów (IV.15) 
− doskonali sprawność manualną (I.7) 
− utrwala znajomość poznanych liter (IV.4) 
− utrwala znajomość poznanych cyfr (IV.15) 
− wymienia w kolejności dni tygodnia, zna nazwę obecnego miesiąca 
(IV.16) 
− nazywa kolory, dobiera je zgodnie z przyjętym kryterium (IV.12) 
 
* 
− wie, na czym polega obieg wody w przyrodzie 
− posługuje się znakami matematycznymi 
− poznaje przyrządy meteorologiczne  
− ze zrozumieniem czyta zdania  
 

Ekologiczny świat  
136. Segregować każdy 
może 
137. Ekocuda – coś 
nowego            ze starego 
138. Zakupy z ekotorbą 
139. Kodeks Małego 
Ekologa 

− doskonali sprawność manualną (I.7) 
− poznaje zasady recyklingu (z. 10) 
− klasyfikuje obiekty (IV.12) 
− rozwija wrażliwość muzyczną i poczucie rytmu (IV.7) 
− kształtuje postawę proekologiczną (z. 10) 
− porównuje liczebność zbiorów (IV.15) 
− tworzy przedmioty z opakowań wtórnych (I.6, IV.11, z. 10) 
− uczestniczy w obserwacjach i zabawach badawczych (IV.13) 
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140. Przyszłość planety                        
w naszych rękach 

− czyta globalnie (IV.4, IV.9) 
− odgrywa role w zabawach tematycznych (IV.1) 
− śpiewa piosenkę (IV.7) 
− wie, jak się zachować na zakupach, stosuje zwroty grzecznościowe 
(III.4, III.8) 
− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.6) 
− odczytuje informacje zapisane za pomocą symboli (IV.9) 
− utrwala znajomość figur geometrycznych (IV.12) 
− wykonuje prace plastyczne (IV.8, IV.11) 
− współpracuje z innymi podczas zabaw i zajęć (III.5, III.7, III.8) 
− poprawnie formułuje dłuższe wypowiedzi (IV.2, IV.5, IV.6) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
 
* 
− doskonali umiejętność stosowania znaków matematycznych 
− dokonuje oceny zachowania innych 
− poznaje nazwy branżowe sklepów, wie, co się w nich sprzedaje 
− układa zadania z treścią 
− tworzy zapisy matematyczne zgodne z treścią zadania 
− czyta ze zrozumieniem, łączy zdania z obrazkami 
 

Historia ukryta  
w legendach  
141. Spotkanie ze 
Smokiem Wawelskim 
142. Kwiat paproci 
143. Legendy naszej 
stolicy 

− poznaje zabytki Krakowa (IV.10, z. 9) 
− słucha polskich legend (IV.10) 
− wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne i ćwiczy sprawność manualną 
(IV.8, I.7) 
− łączy przyczynę ze skutkiem i ustala kolejność zdarzeń historyjki 
obrazkowej (IV.5) 
− śpiewa piosenkę (IV.7) 
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144. Mądrość ukryta w 
słowie 
145. Nasz mały teatr  

− poznaje literę „ł” (IV.4) 
− pisze litery po śladzie (IV.8, I.7)  
− odczytuje sylaby i wyrazy (IV.4) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− buduje dłuższe wypowiedzi, układa opowiadania (IV. 2, IV.5, IV.6) 
− doskonali orientację w przestrzeni (IV.14) 
− dostrzega rytmy i potrafi je kontynuować (IV.12) 
− utrwala  znajomość figur geometrycznych (IV.12) 
− poznaje historię i legendy własnego regionu (IV.10, III.2) 
− uczestniczy w zabawach tanecznych (IV.7) 
− rozwija zdolności konstrukcyjne (I.6, IV.11) 
− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
− organizuje inscenizację i uczestniczy w przedstawieniu (IV.1) 
− dostrzega zmiany w przyrodzie związane z aktualną porą roku 
(IV.18, IV.16) 
 
* 
− wykazuje podstawową orientację na mapie  
 

Świat dla odważnych  
146. Strach ma wielkie 
oczy  
147. Siła odwagi 
148. Do odważnych świat 
należy 
149. Mali bohaterowie  
150. Mówienie prawdy 
najlepszą obroną 

− porównuje liczebność zbiorów (IV.15) 
− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.6) 
− wykonuje prace plastyczno-techniczne (IV.8, IV.11) 
− prawidłowo przelicza (IV.15) 
− buduje dłuższe wypowiedzi, układa opowiadania (IV.2, IV.5, IV.6) 
− doskonali sprawność grafomotoryczną (I.7) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− dostrzega zmiany pogodowe i przyrodnicze (IV.18) 
− uczy się szacunku dla osób wykonujących niebezpieczne zawody 
(IV.20) 
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− stara się zrozumieć swoje emocje i uczy się radzić sobie z nimi (II.1, 
II.3, II.7) 
− poznaje literę „f” (IV.4) 
− pisze litery po śladzie (IV.8, I.7)  
− odczytuje sylaby i wyrazy (IV.4) 
− dostrzega związki przyczynowo-skutkowe i przewiduje następstwa 
różnych zachowań (IV.13, III.5) 
− buduje pozytywną samoocenę (III.1, z. 6) 
− porównuje ciężar przedmiotów (IV.11) 
− zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i wie, kiedy szukać pomocy 
osób dorosłych (z. 7) 
− słucha muzyki i uczestniczy w improwizacjach tanecznych (IV.7) 
− chętnie podejmuje próby czytania (IV.4) 
− poprawnie wyznacza wynik odejmowania (IV.15) 
− określa położenie przedmiotów w przestrzeni (IV.14) 
 
* 
− stosuje znaki matematyczne 
− dokonuje oceny postepowania innych 
− wie, jakie cechy charakteru decydują o bohaterstwie 
− pogłębia wiedzę o środkach transportu wodnego 
− utrwala i systematyzuje pojęcia „wyraz”, „zdanie”  
 

 
Maj 

Łąka pełna życia  
151 Świat pod lupą 
152. Na tęczowej łące 
153. Tworzymy łąkowy 

− dostrzega szczegóły charakterystyczne dla łąki i pola, zna wybrane 
rośliny i zwierzęta  (IV.18) 
− określa położenie przedmiotów w przestrzeni (IV.14) 
− prawidłowo przelicza i określa liczebność zbiorów (IV.15) 
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atlas 
154. Harmonia przyrody 
155. Kto się ukrył w 
trawie? 

− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
− wykonuje prace plastyczno-techniczne (IV.8, IV.11) 
− uczestniczy w obserwacjach i eksperymentach (IV.13) 
− interesuje się czytaniem (IV.4) 
− poznaje literę „j” (IV.4) 
− pisze litery po śladzie (IV.8, I.7)  
− odczytuje sylaby i wyrazy (IV.4) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− podejmuje próby pisania (IV.8, I.7) 
− zakłada hodowlę dżdżownic i wie, jak o nią dbać (IV.18, II.10) 
− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.6) 
− poznaje rośliny mające właściwości lecznicze (IV.18) 
− utrwala znajomość figur geometrycznych i umie je klasyfikować 
(IV.12) 
− prawidłowo stosuje liczebniki porządkowe (IV.15) 
− prawidłowo wyznacza wynik odejmowania (IV.15) 
− ogląda przykłady malarstwa impresjonistycznego (z. 9) 
− utrwala znajomość poznanych liter (IV.4) 
– wykazuje empatyczny stosunek do świata przyrody (IV.18, II.10, 
II.11, z. 10) 
− śpiewa piosenkę i improwizuje ruch do muzyki (IV.7) 
− utrwala znajomość poznanych cyfr (IV.15) 
− potrafi dobrać ubiór, kierując się prognozą pogody (z. 7) 
 
* 
− prawidłowo stosuje znaki matematyczne 
− dokonuje analizy głoskowej 
 

Muzyka, która łączy  – doskonali wrażliwość słuchową podczas rozpoznawania  



15 
 

156. Muzyka dawniej i 
dziś 
157. Muzyka w moim 
domu 
158. Tańczyć każdy może 
159. Obrazy zapisane w 
nutach 
160. Nasza orkiestra 

instrumentów po ich brzmieniu (IV.7) 
− w skupieniu słucha muzyki klasycznej i opisuje swoje wrażenia 
(IV.7) 
– wyraża nastrój muzyki przez swobodną ekspresję ruchową (IV.7) 
− rozwija wyobraźnię muzyczną i ruchową (IV.7) 
− wykonuje prace plastyczno-techniczne (IV.8, IV.11) 
– bada efekty akustyczne i możliwości wygrywania różnych 
dźwięków na wykonanych instrumentach (IV.7, IV.13) 
− porównuje i szereguje przedmioty według wielkości (IV. 11, IV.12) 
− poznaje literę „h” (IV.4) 
− pisze litery po śladzie (IV.8, I.7)  
− odczytuje sylaby i wyrazy (IV.4) 
− rozumie i szanuje prawa domowników (III.6, III.7, II.9) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− poznaje różne rodzaje tańca (IV.7), 
− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.6) 
– za pomocą swobodnej ekspresji plastycznej przedstawia nastrój oraz 
wyobrażony obraz powstały pod wpływem słuchania muzyki 
klasycznej (IV.7, IV.8) 
− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
− wykonuje ćwiczenia graficzne (I.7, IV.8) 
 
* 
− rozpoznaje po dźwięku i wyglądzie różne instrumenty muzyczne  
− porównuje ilość płynu w naczyniach, szereguje naczynia zgodnie ze 
wzrastającą i malejącą ilością płynu 
− rozumie symbolikę zapisu nutowego 
 

Uczciwość na co dzień  − określa położenie przedmiotów w przestrzeni (IV.14)  
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161. Uczciwość bywa 
trudna 
162.  Na wyspie prawdy 
163. Prawda czy fałsz? 
164. Gram uczciwie  
165. Małe kłamstwa to 
duży problem 

− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.6) 
− docenia wartość przyjaźni (III.1, III.6) 
− wie, że nie należy kłamać (III.1, III.5 III.6) 
− odgrywa role za pomocą niewerbalnych środków wyrazu (IV.1) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− prawidłowo stopniuje przymiotniki (IV.2) 
− prowadzi obserwacje przyrodnicze (IV.13, IV.18) 
− utrwala znajomość poznanych liter (IV.4) 
– rozumie zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych 
(z. 7) 
− zna i stosuje reguły zachowania w grupie (III.1, III.5, III.6) 
− doskonali koordynację wzrokowo-ruchową  i sprawność manualną 
(I.7, IV.8, IV.9) 
− klasyfikuje elementy i figury geometryczne ze względu na kilka 
cech (IV.12) 
– odczytuje informacje zapisane w formie symboli i znaków (IV.9) 
− starannie wykonuje prace plastyczne (IV.8, IV.11) 
− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
− śpiewa piosenkę (IV.7) 
− czyta proste wyrazy (IV.4) 
– zna swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania i wie, komu może 
podawać informacje na swój temat (III.3, z. 7) 
 
* 
− dokonuje oceny postępowania bohaterów 
− zna drogę listu od nadawcy do adresata 
 

W domu najlepiej  
166. Kwiaty dla mamy 

– potrafi wymienić członków najbliższej rodziny oraz określić stopień 
pokrewieństwa (III.2) 
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167. Z mamą  i z tatą 
168. Zawody naszych 
bliskich 
169. Rodzinne zajęcia i 
zabawy 
170. Roboty mojej mamy 

– zna i odczuwa potrzebę kultywowania zwyczajów i tradycji 
rodzinnych (III.2) 
− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.6) 
– potrafi określić własne obowiązki domowe oraz rozumie 
konieczność sumiennego ich wypełniania (III.6, III.7) 
− wykazuje orientację na kartce (IV.8) 
− rozpoznaje i nazywa popularne gatunki ptaków (IV.18) 
− porównuje długości przedmiotów (IV.13) 
− wypowiada się na temat swojej rodziny i łączących ją więzi (III.2, 
IV.2, IV.6) 
− wykonuje prace plastyczno-techniczne (IV.8, IV.11) 
− prawidłowo nazywa zwierzęta dorosłe i ich potomstwo (IV.18) 
– odczuwa szacunek dla każdego rodzaju pracy oraz dla ludzi ją 
wykonujących (IV.20) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− poprawnie wyznacza wynik dodawania (IV.15) 
− śpiewa piosenkę (IV.7) 
− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
– zna zagrożenia płynące z nieprawidłowego korzystania z urządzeń 
gospodarstwa domowego, rozumie znaczenie znaków ostrzegawczych 
(z. 7, IV.9) 
 
* 
− ocenia postępowanie bohaterów 
– dostrzega wartość aktywnych form spędzania wolnego czasu z 
rodziną 
− potrafi zaprezentować własne umiejętności na forum grupy 
− dokonuje analizy i syntezy sylabowej 
− interesuje się czytaniem  
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Czerwiec 
Świętujmy razem Dzień 
Dziecka  
171. Dzieci lubią się bawić 
172. Jesteśmy  z różnych 
stron świata 
173. Różne dzieci,  te same 
potrzeby 
174. Dzień Dziecka  na 
wesoło  
175. Zabawy w 
afrykańskiej wiosce 

– wie, że aktywny wypoczynek sprzyja zdrowiu i samopoczuciu (I.4, 
z. 7) 
 − doskonali spostrzegawczość i sprawność manualną (IV.9, I.7) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− uczestniczy w obserwacjach i zabawach badawczych (IV.13) 
− podejmuje próby czytania (IV.4) 
– kształtuje tolerancję i życzliwość wobec innych dzieci bez względu 
na ich wygląd i pochodzenie (III.1, III.6, II.9) 
− śpiewa piosenkę (IV.7) 
− poznaje muzykę z różnych stron świata (IV.7) 
− sprawnie posługuje się nożyczkami (I.7) 
− porównuje i określa długości (IV.13) 
– poznaje podstawowe prawa dzieci oparte na zapisach Konwencji o 
Prawach Dziecka (III.1, III.7) 
− uczestniczy w dyskusji (III.8, IV.2, IV.6) 
– potrafi przedstawiać informacje w formie piktogramów (14.5) 
− dostrzega zjawiska przyrodnicze charakterystyczne dla bieżącego 
miesiąca (IV.18, IV.16) 
– doskonali umiejętność dodawania i odejmowania (IV.15) 
− wykonuje prace plastyczne (IV.8, IV.11) 
− poznaje zwierzęta zamieszkujące Afrykę (IV.18) 
− dopasowuje podpisy do obrazków (IV.4, IV.9) 
− przekłada jedne prawidłowości rytmiczne na inne (IV.12) 
 
* 
− zdobywa podstawową orientację na globusie 
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− poznaje kulturę i zwyczaje mieszkańców Ameryki Północnej 
− rozwiązuje zadania z treścią 
 

W poszukiwaniu 
sprawiedliwości  
176.  Sprawiedliwość w 
bajkach i w życiu 
177.  Sprawiedliwe czy 
nie? 
178. Każdy ma głos 
179. Sprawiedliwie nie 
zawsze znaczy po równo 
180. Raz, dwa, trzy – 
liczysz ty 

− uczestniczy w eksperymentach i zabawach badawczych (IV.13) 
− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.6) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− przyporządkowuje podpisy do obrazków (IV.4, IV.9) 
– podejmuje próbę definiowania pojęć odnoszących się do norm w 
życiu społecznym (III.6) 
– ćwiczy odporność emocjonalną w sytuacji przegranej  (II.7, II.8) 
− doskonali spostrzegawczość (IV.9) 
− śpiewa piosenkę (IV.7) 
– układa i odczytuje wyrazy z rozsypanki literowej (IV.4) 
− usprawnia narządy mowy (IV.3) 
− czyta sylabami ze zrozumieniem (IV.4) 
– doskonali orientację na kartce w kratkę (IV.8) 
− poznaje proste sposoby ważenia i porównywania ciężaru 
przedmiotów (IV.11) 
− prowadzi obserwacje owadów (IV.18, IV.13) 
− argumentuje swoją opinię, poprawnie formułuje zdania (IV.6, IV.2) 
− porównuje liczebność zbiorów (IV.15) 
 
* 
− ocenia postępowanie bohaterów 
− rozumie, czym jest sprawiedliwość 
– wczuwa się w sytuację innych osób, próbując ocenić ją z ich punktu 
widzenia 
− rozwiązuje zadania z treścią, stosuje znaki matematyczne 
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Letnie wędrówki   
181. Nasze wędrówki po 
mapie 
182. O czym szumi 
muszelka? 
183. Tam, gdzie rosną 
szarotki 
184. Egzotyczne wyprawy 
185. Szczęśliwe wakacje to 
bezpieczne wakacje 

− opisuje zmiany w przyrodzie charakterystyczne dla lata (IV.18) 
– posługuje się pojęciami dotyczącymi organizacji czasu: pory roku, 
miesiące, dni (IV.16) 
– ma świadomość bycia Polakiem i zna symbole narodowe (III.2, 
IV.10) 
− nazywa wybrane ptaki i zna miejsca ich występowania (IV.18) 
− dolicza i odlicza na konkretach i w pamięci (IV.15) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.6) 
− doskonali umiejętność klasyfikowania ze względu na różne kryteria 
(IV.12) 
− wykazuje się orientacją na kartce (IV.8) 
− usprawnia narządy mowy (IV.2) 
– wskazuje gatunki fauny i flory charakterystyczne dla regionu 
(IV.18) 
− z uwagą słucha muzyki (IV.7) 
− rozpoznaje i nazywa zwierzęta egzotyczne (IV.18) 
− wyznacza wynik dodawania i odejmowania (IV.15) 
− śpiewa piosenkę i gra na instrumentach (IV.7) 
– dostrzega związki przyczynowo-skutkowe (IV.13) 
– utrwala znajomość telefonów alarmowych służb ratowniczych (z. 7) 
 
* 
− poznaje charakterystyczne cechy krajobrazów Polski 
− wykazuje podstawową orientację na mapie Polski 
− ocenia postepowanie bohaterów 
− poznaje kulturę i folklor Podhala 
– wykorzystuje różne sposoby pomiaru odległości 
− rozwiązuje zadania z treścią 
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− stosuje znaki matematyczne 
− wyodrębnia i przelicza głoski w wyrazach  
− czyta ze zrozumieniem dłuższe teksty 
 

Wakacje tuż, tuż  
186. Woda nie tylko do 
picia  
187. Słoneczne inspiracje  
188. Zabawy paluszkowe  
189. Jedziemy na 
wycieczkę  
190. Wakacyjne przygody  

− składa papier według instrukcji (IV.8, IV.11) 
− uczestniczy w obserwacjach i zabawach badawczych (IV.13) 
− wykonuje prace plastyczne, także  inspirowane muzyką i 
opowiadaniem (IV.8, IV.11, IV.7) 
− rozpoznaje poznane cyfry i litery (IV.15, IV.4) 
− sprawnie posługuje się nożyczkami (I.7) 
− rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje figury geometryczne (IV.12) 
− doskonali sprawność fizyczną (I.8, I.9) 
– orientuje się w zasadach zdrowego odżywiania (z. 7) 
− zgodnie współpracuje z innymi dziećmi (III.5, III.7, III.8) 
− słucha utworów literackich (IV.3, IV.5, IV.6) 
− klasyfikuje przedmioty ze względu na przeznaczenie (IV.12) 
− uczestniczy w zabawach teatralnych (IV.1) 
− układa opowiadania (IV.2, IV.6) 
* 
− rozpoznaje litery za pomocą dotyku 
 

 

 
 


