
JUŻ WIEM, JUŻ POTRAFIĘ 

GRUPA 1 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

Wysłuchanie opowiadania Duża dziewczynka. 
 
Duża dziewczynka 
Mama weszła do pokoju Oliwki. Zobaczyła, że dziewczynka ma zaaferowaną 
minę i wygląda na bardzo zajętą. 
– Co robisz, córeczko? – zapytała, widząc, że Oliwka składa ubranka lalki. 
– Mamo, mam dzisiaj tyle pracy! – odpowiedziała dziewczynka. 
– Pracy? Jakiej pracy? – zapytała zdziwiona mama. 
– No jak to? Przecież trzeba wyprasować ubrania dla lalek, powiesić na wieszaki, 
ugotować im obiad. Zabrać lalkę na spacer, a wcześniej zasznurować jej buciki… 
I przecież ja sama też muszę się ubrać. Sama widzisz, że mam bardzo dużo zajęć! 
– Jesteś już taka samodzielna – szepnęła wzruszona mama i pocałowała córkę 
w czoło. 
– Jaka? Samodzielna? A co to znaczy? 
– To znaczy, że umiesz już sobie ze wszystkim sama poradzić. Jesteś dzielna 
i samodzielna! 
– Oj, mamo. Przecież ja mam już prawie 4 lata, a to bardzo dużo – odpowiedziała 
Oliwka, przytulając mamę. 
 
 Rozmowa na temat opowiadania. Dzieci zastanawiają się, jakie czynności potrafią 
już wykonywać samodzielnie, zwracając szczególną uwagę na czynności 
samoobsługowe. 
 
 Ćwiczenie małej motoryki „Zapinamy guziki”. Dzieci starają się zapinać i 
rozpinać guziki we własnych ubraniach oraz ubrankach dla lalek. 



 
 

 



  



 

 

 

 

 



WTOREK 

Dzień Taty 

 

Zgadnijcie o kim jest mowa: 
To jest mój bohater 
A wiecie dlaczego? 
Posłuchajcie tego: 
Ma długie nogi 
I w piłkę umie grać. 
Przytula mamusię 
I kładzie mnie spać.  
Gdy sobie nie radzę,  
To wołam i jest.  
Mój super przyjaciel  
Zawsze blisko mnie. 
Zgadnijcie dzieciaki 

Dziś rozmawiamy o tatusiach. Ponieważ obchodzimy dziś ich święto.  

Słuchanie wierszy. Nauka wybranego na pamięć.  
Recytacja podczas wręczania laurki. Wiersz „Życzenia dla taty” 

… dla taty – wędkarza 
Kochany Tato, mnie chodzi o to, 
Byś złapał rybkę – małą, lecz złotą. 
Ta złota rybka już się postara, 
Aby życzenia Twe spełnić zaraz. 

… dla taty – kierowcy 
Złożę Ci Tato takie życzenia: 
Niech Twój samochód zacznie się zmieniać. 



Niech się wydłuża co noc niewiele, 
Niech porastają futrem fotele. 
Aż dnia pewnego garaż odmykasz… 
A tam mercedes zamiast fiacika! 

…dla taty – działkowca 
Uprawiasz tato działkę z zapałem. 
Miejże z niej zatem plony niemałe. 

Zbierz pełne skrzynie jabłek czerwonych, 
Wyhoduj dynie, niczym balony. 
I niech nie będzie chwastów na grządkach. 
Niech za płot umkną co sił w korzonkach. 

… dla taty – majsterkowicza 
Życzę Ci Tato, byś doszedł aż do takiej wprawy, 
Byś prócz pralki, kranu czy młynka do kawy 
Mógł naprawić także moje spodnie nowe, 
Bo mi z nich za szybko znika kieszonkowe. 

Zabawa ruchowo naśladowcza - Kto to taki? Zabawa „Lusterko” 
 To jest taka gra, zrób tak jak ja. 
- kiwanie głową w przód 
- kiwanie głową w bok 
- łapanie muszek 
- ruszanie paluszkami jakby padał deszczyk 
- rysowanie kółka w powietrzu 
Dzieci naśladują ruchy. 

Wyklejanka „Obrazek dla mojego Tatusia”. Kto mi pomoże? 
Przyniosłem dziś dla was dużo kolorowych karteczek. 
Te figury to prostokąt, kwadrat, koło i trójkąt. W różnych kolorach.  
Przypominamy dzieciom nazwy kolorów. Jeśli nie pamiętają. 
Przed każdym z Was leży kartka papieru, a te figury można w różny sposób 
poprzyklejać i postawie obrazek dla taty. 
Rodzic demonstruje i wykleja np. kwiatka. 

 



 



 Po skończonej pracy, dzieci kończą zdanie: Mój tata ma na imię……  
zrobiłem dla niego obrazek….. 

 

 



ŚRODA 
Zabawa powitalna „Wesołe słoneczko”. Dzieci-promyczki wkładają żółte szarfy  
i swobodnie biegają po sali. Na sygnał tamburynu szybko tworzą duże koło – słońce. 
Z żółtych klocków, podartych kawałków żółtego papieru. 
 
Słuchanie wiersza Doroty Gellner Słońce. 
Słońce 
Słońce ze mną 
je śniadanie. 
Patrzcie! 
Złote ma ubranie! 
Złotą łyżką 
w kaszy grzebie 
i miód złoty 
ma na chlebie. 
Coś pod złotym 
nosem śpiewa 
i kakao mi podgrzewa. 
 
Rozmowa kierowana na temat wiersza. Jakie jest słońce? (Dzieci podają przykłady 
określeń). Z czym wam się kojarzy? Co robi słońce z wiersza? Dlaczego słońce jest 
nam potrzebne? Rozwijanie logicznego myślenia. 
Próba odpowiedzi na pytanie, co by było, gdyby słońce przestało świecić – burza 
mózgów. Dzieci zgłaszają swoje propozycje. 
 
Praca plastyczna „Malujemy słońce”. Dzieci podzielone na kilkuosobowe grupy 
malują słońce na dużych arkuszach papieru. (N. może narysować kontur słońca). 
Mieszają żółtą i czerwoną farbę, żeby uzyskać kolor pomarańczowy. 
 

 
 

Promyczki - Ćwiczenie manualne: Dzieci przypinają klamerki do żółtego koła, 
 
Zabawa badawcza długoterminowa „Znaczenie słońca dla roślin”.  
Proponujemy dzieciom zasadzenie 2 młodych ukorzenionych roślinek w 2 
doniczkach. Jedną doniczkę dzieci ustawiają na parapecie, a drugą nakrywają 
tekturowym pudełkiem (aby została pozbawiona światła). Prowadzenie codziennej 
obserwacji roślin przez dzieci. Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami. 

 



CZWARTEK 

Zabawy matematyczne „mniej – więcej”. Szacowanie 
 „Geometryczne imiona” – Dzieci siedzą w kole na dywanie. Dzieci pośród różnych 
figur szukają tej podpisanej swoim imieniem i ją nazywają.  
„Porównaj liczebność zbiorów” – W kole przygotowane są kolorowe klocki, auta, lalki 
(dowolnie). Zadaniem dzieci jest stworzyć zbiory o różnej liczebności, ich porównanie 
i określenie używając sformułowań: mniej – więcej, tyle samo, równo.  
Dzieci przypatruj się uważnie, wypowiadają się na temat zgromadzonych 
przedmiotów, następnie segregują. Oceniają których jest więcej, a których mniej  
i tyle samo. 
 
 „Duże i małe kroki” – Kiedy podrzucamy dużą piłkę – dzieci stawiają duże kroki. 
Kiedy podrzucamy małą piłkę – dzieci stawiają małe kroki.  W zależności ile będzie 
podrzutów dzieci robią tyle kroków, a następnie starają się porównać, których kroków 
zrobili mniej, więcej lub tyle samo: dużych czy małych.  
 
„Tworzenie zbiorów” – Zadaniem dzieci jest utworzenie zbiorów  w zależności  
od tego, ile razy n-lka klaśnie w dłonie, a następnie porównanie ich liczebności.  
 
Zapraszamy dzieci do zabawy ruchowej pt. „Taniec zabawek”. Wszystkie dzieci 
zamieniają się w zabawki i tańczą przy muzyce. Na przerwę i wywołanie określonej 
zabawki naśladują: pajacyki(skaczą w miejscu), wiatraczki (rozkładają ręce i kręcą 
się ), piłeczki (skaczą obunóż w miejscu). Po skończonej zabawie dzieci siadają w 
kole. Link do inspiracji: https://www.youtube.com/watch?v=w8RUseWXF-M 
 
 „Duże i małe kropki”szacowanie z elementami sprawności manualnej.  

Dzieci otrzymują duże i małe kropki z papieru samoprzylepnego. Dzieci podchodzą 

kolejno i naklejają dużą kropkę na dużą piłkę, małą kropkę na małą piłkę narysowaną 

na kartce. 

         Co tu nie pasuję na tym obrazku?  

https://www.youtube.com/watch?v=w8RUseWXF-M


PIĄTEK 

Ćwiczenia gimnastyczne. Zapraszamy do wykonania zabaw ruchowych. 
I. 
Przygotowanie: Dzieci parami wchodzą do sali, ustawiają się w dwuszeregu. N. 
rozdaje im chustki. 
1. Zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci rozbiegają się swobodnie po całej sali. 
Na sygnał N. szybko szukają swoich par. Trzymając jedną ręką koniec swojej 
chustki, łapią róg chustki partnera. Tworząc wirujące kolorowe kółka, kręcą się  
w dowolną stronę. 
2. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych. N dzieli dzieci na dwie drużyny, każda siada 
w wyznaczonym miejscu. Przed pierwszymi dziećmi z drużyn kładzie stożek  
do rotacji. Dzieci kolejno wchodzą do stożka, trzymając się jego brzegów próbują 
zakręcić się w każdą stronę raz lub dwa razy. 
II. 
3. Ćwiczenie tułowia – skłony. Dzieci podchodzą do drabinek, stają do nich przodem 
w lekkim rozkroku. Wykonują skłon tułowia w przód, starając się chwycić szczebelek 
drabinki jak najniżej. Powoli prostują się, chwytając coraz wyższego szczebelka 
drabiny, aż do wyprostu ciała. 
4. Ćwiczenie tułowia – skręty. Dzieci odwracają się tyłem do drabinki i ze skrętem 
tułowia w każdą stronę dotykają drabinek. 
5. Zabawa na czworakach. Dzieci przyjmują pozycję na czworakach. Swobodnie się 
poruszają po całej sali, naśladując wesołe wędrujące pieski. Na sygnał N. pieski 
chowają się do budy, każde dziecko siada w siadzie skrzyżnym skulnym lub zwija się 
na podłodze w kłębek. 
6. Ćwiczenie równowagi z korekcją postawy ciała. N. rozkłada na podłodze w 
różnych miejscach dyski sensoryczne, jeże balansujące, woreczki, krążki (liczba 
dowolna). Dzieci wstają i wędrują po sali. Gdy napotkają na swojej drodze 
przeszkodę, muszą na nią stanąć i utrzymując równowagę, chwilę wytrzymać  
w tej pozycji. 
7. Utrudnione skoki. Ustawienie przyborów jak poprzednio. Tym razem zadaniem 
dzieci jest dowolny skok przez przeszkodę. 
8. Rzuty. Dzieci ustawiają się w szeregu na wyznaczonej przez N. linii. Naprzeciwko 
nich N. rozkłada długą linę i rozdaje dzieciom woreczki. Na sygnał każde dziecko  
po kolei wykonuje rzut woreczkiem, starając się rzucić go jak najdalej. Po oddaniu 
rzutów dzieci sprawdzają, komu to się udało. Dzieci mogą pobiec po swoje woreczki 
dopiero na wyraźny sygnał N. 

 

PONIEDZIAŁEK 

Powitanie piosenką: Zapraszam, zapraszam wszystkich was. Na nutki, na dźwięki 
nadszedł czas. 
Wysłuchanie piosenki Tato już lato. Po wysłuchaniu utworu pytamy: O jakiej porze 
roku jest piosenka? Co robiło dziecko z tatą w lato? Spróbujcie naśladować wiejący 
letni wiatr (szszsz…). 
 
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=6fh_Ioz9Gn8 „Tato już lato” 
Nauka piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=6fh_Ioz9Gn8


Tekst piosenki: 

Tato, już lato 
Będziemy znów jeść lody 
Tato, już lato 
Kup bilet do przygody 
Tato, już lato 
Będziemy boso chodzić 
Tato, już lato 
Już brodę zgolić czas 
 
Gdy ciepły dzień, to nawet leń 
Na spacer chciałby iść 
Już pora wstać i pobiec w świat 
A tata jeszcze śpi 
Chcę lody jeść, na drzewo wejść 
I z góry patrzyć w dół 
Zeskoczyć w piach i chociaż raz 
Przeskoczyć z tatą rów 
 
Tato, już lato 
Będziemy znów jeść lody 
Tato, już lato 
Kup bilet do przygody 
Tato, już lato 
Będziemy boso chodzić 
Tato, już lato 
Już brodę zgolić czas 
 
Gdy ciepły dzień, popływać chcę 
Przez słomkę wodę pić 
Na piasku spać i trawę rwać 
Do lasu z tatą iść 
Maliny jeść, jagody też 
W kałuży szukać żab 
Tu rośnie grzyb, tam ślimak śpi 
Na głowę chrabąszcz spadł 
 
Tato, już lato 
Będziemy znów jeść lody 
Tato, już lato 
Kup bilet do przygody 
Tato, już lato 
Będziemy boso chodzić 
Tato, już lato 
Już brodę zgolić czas 
 
Tato, już lato (x4) 
Już brodę zgolić czas 



 Improwizacja ruchowa do muzyki – taniec z tatą.  
Dzieci improwizują taniec z szyfonowymi chustami do akompaniamentu piosenki.  
Na zmianę pokazując sobie ruchy do wykonania. 
  
Lody truskawkowe. Wspólne wykonanie lodów. Miksujemy truskawki.  
Wlewamy do pojemniczków wkładamy w środek patyczek. Mrozimy. 
 
Pożegnanie wyliczanką Pauliny Wrzesień Matematyczne lato. Czytamy  
rytmicznie wyliczankę. 
Matematyczne lato 
Raz i dwa, raz i dwa, 
to już lato, ciepło da. 
Trzy i cztery, trzy i cztery, 
pojedziemy na rowery. 
Pięć i sześć, pięć i sześć, 
lato lubi lody jeść. 
Siedem, osiem, siedem osiem, 
my lubimy grać na nosie. 
Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć, 
lato uśmiech zawsze niesie! 
 
Zabawa rytmiczna do wyliczanki. Dzieci powtarzają za N. tekst wierszyka, stukając 
rytmicznie kredkami w blat stołu. (Rytm mogą również wyklaskiwać lub wytupywać). 
Przy kolejnym powtórzeniu wierszyka dzieci pokazują palce, licząc do dziesięciu. 
 
Zabawa ruchowa „Jak bawimy się w lecie ?”. Dzieci naśladują wymyślone przez 
siebie sposoby spędzania wolnego czasu w lecie. Na słowa N.: Pada deszcz! stają 
szybko przy ścianie, chowają się pod stolik lub przykucają w kącie.  
Zabawę powtarzamy kilkakrotnie. 

 



WTOREK 
Dobry humorek już mamy, to na zagadki słuchowe o pojazdach zapraszamy: 

https://youtu.be/kShLSH-J81A Wysłuchaj, nazwij i sprawdź. 

 

"Po lądzie, powietrzu czy wodzie?" – zabawy dydaktyczne inspirowane wierszem 
Laury Łącz „Letnie wakacje”.  
Kiedy są wakacje 
I nie pada deszcz, 
Możesz gdzieś wyjechać, 
Jeśli tylko chcesz. 
  
Kiedy są wakacje – 
Morze, góry, las, 
Gdzie tylko się znajdziesz, 
Miło spędzisz czas. 
  
Latem Złociste promienie Słońca 
Padają na ziemię, 
Popatrz – Rozwiały się chmury, 
Baw się i nie bądź ponury! 
  
Morze – Muszelki i piasek, 
Góry lub łąka za lasem, 
Warmia – Czekają jeziora, 
Lato – Już wyjechać pora! 
 
Uważnie słuchałaś/słuchałeś, to z pewnością bez problemów odpowiesz na pytania: 

– Gdzie możemy wyjechać na wakacje? 
– Dlaczego na wakacjach miło spędzamy czas? 
– W jaki sposób możemy dojechać w różne miejsca letniego wypoczynku? 

 

https://youtu.be/kShLSH-J81A


Połącz cień z pojazdem. Rysuj po linii. 

 

 

Zabawa paluszkowa. Teraz rozruszamy nasze palce przy wierszyku: 

Gdy się rączki spotykają, 
To od razu się witają (podanie dłoni). 
Gdy się kciuki spotykają, 
To od razu się witają (kciuk dotyka kciuk). 
Gdy się palce spotykają, 
To od razu się witają (palce jednej dłoni dotykają palce drugiej dłoni). 



Zapewne na wakacje pojedziesz z rodzicami samochodem, więc teraz zapraszamy 
na przyjemny masażyk – "Myjnia samochodowa". Dziecko i rodzic to oczywiście 
para.  Dziecko jest samochodem (wykonuje klęk podparty), który wjeżdża do myjni. 
Rodzic klęczy z boku dziecka, wykonuje masażyk, naśladując czynności mycia auta. 

Czynności: Dziecko na plecach rodzica: 

polewanie wodą gładzi dłonią plecy 

skrapianie szamponem lekko uderza opuszkami palców 

szczotkowanie karoserii lekko drapie szybkimi ruchami 

woskowanie lekko ugniata wewnętrzną stroną dłoni 

suszenie samochodu pociera, na przemian, dłońmi 

przecieranie szyb i lusterek   wykonuje okrężne ruchy masujące 

 
Przy powtórzeniu zabawy zamieniamy się rolami.  
Należy zwrócić dziecku uwagę, aby wszystkie ruchy wykonywało delikatnie. 
Zapraszamy do wykonania pracy plastycznej „Letni krajobraz”:  
Potrzebna będzie kartka, farba szablon łódki. Flamastry lub kredki, klej ewentualnie 
piasek. Malujemy kartkę na górze niebo. Na dole morze i piasek.  
Gdy farba wyschnie naklejamy szablon łodzi. Możemy ozdobić żagiel  
przed naklejeniem. 
 

     

 

 



 

 

 

 



 

JĘZYK ANGIELSKI 

Osłuchanie z nazwami miejsc związanych ze środowiskiem i wakacjami: 
park - park,  
forest - las, 
meadow - łąka, 
field - pole 
sea - morze, 
beach - plaża,  
mountains - góry, 
lake - jezioro, 
village - wieś. 
 
Powtórzcie te słowa. Możliwość ich odsłuchania jest pod tymi linkami:  
https://view.genial.ly/5ee2aaae4e53e40d7c49cbd9/presentation-places 
  
https://view.genial.ly/5ee7e4385400190d8881d093/presentation-places-2  
  
Dziś do zabaw będą nam potrzebne karty obrazkowe przedstawiające to słownictwo. 
Zabawa z wykorzystaniem kart obrazkowych przedstawiających miejsca 
związane ze środowiskiem (park, las, łąka, pole):  
 
1.What is it? (Co to jest?) - Wylosujcie jedną kartę i nie patrzcie, co wylosowaliście. 
Pokażcie obrazek dziecku. Zgadujcie, co wylosowaliście mówiąc nazwę obrazka  
lub zadając pytania: Is it the park?/Is it the forest?/Is it the meadow?.  
Zadaniem dziecka jest odpowiadać: Yes/No. Zamieniajcie się rolami w czasie 
zabawy. Ciekawe, komu szybciej będzie się udawało odgadnąć wylosowane obrazki. 
Jeżeli całe pytanie jest zbyt trudne, można zgadywać mówiąc jedynie nazwę 
obrazka.  
 
2.Where is? Prosimy dziecko by wskazało odpowiedni obrazek. 

https://view.genial.ly/5ee2aaae4e53e40d7c49cbd9/presentation-places
https://view.genial.ly/5ee7e4385400190d8881d093/presentation-places-2


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


