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Ogólny rozkład materiału

WRZESIEŃ

W przedszkolu Moja miejscowość Ja, ty i środowisko Dary jesieni na talerzu

1. W moim przedszkolu Miasto i wieś – mój dom
Oto ja – człowiek, moje 

ciało
Warzywa

2. W moim przedszkolu 2
W mieście – budynki, 

sklepy, zawody
Oto ja – człowiek, 

zmysły
Warzywa

3. Dzień w przedszkolu
Na wsi – budynki, sklepy, 

zawody
Higiena Owoce

4.
Przedszkolny  
savoir-vivre

Bezpieczna droga 
do przedszkola  

– przechodzenie przez 
jezdnię

Na pomoc! Owoce

5. Pomagamy sobie Policjant – na ulicy
Środowisko – akcja 
Sprzątanie Świata

Owocowo-warzywny 
teatrzyk

PAŹDZIERNIK 

W zdrowym ciele 
zdrowy duch

Jesienią w parku Jesienią w lesie Przygotowania do zimy

1. 
Odżywiam się zdrowo  

– witaminy
Wszystko się zmienia  

– kolory jesieni
W lesie

W spiżarni – jak ludzie 
przygotowują się do 

zimy?

2. 
Ubieram się 

odpowiednio 
do pogody

Czemu pada deszcz?
Skąd się biorą drzewa 

 – od nasiona do 
drzewa.

Robimy jesienne 
przetwory – warzywa

3. 
Ruch to zdrowie – 

sporty
W parku Leśne zwierzęta

Robimy jesienne 
przetwory – owoce

4. U lekarza Jesienne skarby
Jak zwierzęta  

szykują się do zimy?
W co się bawić w zimowe 

wieczory?

5. 
Olimpiada sportowa 

w przedszkolu
Jesienne kompozycje Inny las – dżungla Moje skarby, moje pasje

LISTOPAD 

Na starej fotografii Jesienna muzyka Mali artyści Ciepło i miło...

1. Na starej fotografii W rytmie deszczu W muzeum
Ubranie na jesienne 

chłody – praca krawcowej

2. Kiedy babcia była mała Jesienna orkiestra W pracowni malarskiej Od owcy do swetra

3. Do czego to służyło? Mój nastrój, moja muzyka W pracowni rzeźbiarza Dlaczego jest nam ciepło?

4. Mały fotograf Muzykujemy
Jak powstają filmy 

animowane?
Ogień, woda, powietrze...

5. 
Drzewo genealogiczne  

– moja rodzina
Jesienny koncert Przedszkolne graffiti

Są takie miejsca, gdzie 
jest zawsze ciepło
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GRUDZIEŃ 

Świąteczne pocztówki Zwierzęta zimą Spotkanie  
przy wigilijnym stole Świąteczne zwyczaje

1.
Niedługo Mikołajki;  
ty też możesz być 

Mikołajem
Zimowe śpiochy Świąteczne porządki Czekamy na pierwszą 

gwiazdkę

2. Przygotowujemy  
świąteczne kartki Goście za oknem Dekoracje choinkowe Świąteczne spotkanie 

z bajką

3. Na poczcie Dokarmiamy zwierzęta Ubieramy choinkę Jasełkowe przebieranki

4. Jak komunikowano się 
kiedyś, a jak dziś Tropy na śniegu Bożonarodzeniowe 

przysmaki
Przygotowujemy  

świąteczny teatrzyk

5. Mikołajki Spacer z leśniczym Nakrywamy do stołu
Betlejemska dobranocka 

 – jasełka dla 
najmłodszych dzieci

STYCZEŃ

Skok w Nowy Rok Wszędzie biało Babcia i dziadek Zimowe zabawy

1. Jak wita się Nowy Rok 
na świecie? Co to jest śnieg? Dom rodzinny Zimowe ubrania

2. Stary Rok – Nowy Rok Eksperymenty z wodą Zabawy z babcią 
i dziadkiem Bezpieczne zabawy

3. Karuzela pór roku Śniegowe gwiazdki Upominki dla babci 
i dziadka

Moje ulubione zabawy  
na śniegu

4. Karuzela miesięcy Kto lubi zimę? Upominki dla babci 
i dziadka Sporty zimowe

5, Karuzela dni tygodnia Kraina, gdzie zawsze 
jest biało Dzień Babci i Dziadka Zimowa olimpiada  – raz 

wygrywam, raz przegrywam

LUTY 

Nasze ulubione baśnie Karnawał W dawnych czasach Kiedy patrzę w niebo

1. W teatrze Wesoły karnawał W prehistorycznym 
lesie Dzień i noc

2. Każdy lubi bajki Karnawałowe tańce Skąd się wziął węgiel? Kosmos – planety

3. W teatrze cieni Karnawałowe tańce Spotkanie 
z dinozaurami Kosmos – gwiazdy

4. Scenki z naszych 
ulubionych baśni Stroje karnawałowe U jaskiniowców Wyprawy w kosmos

5. Układamy baśń Zabawa karnawałowa Mali archeolodzy Na nieznanej planecie

MARZEC 

Oznaki wiosny Wszystko rośnie Pracowita wiosna Święta wielkanocne

1. W marcu jak w garncu Wiosenne kwiaty Wiosenne porządki 
w domu Wielkanocne tradycje

2. Kalendarz pogody Kwiaty z cebuli Porządki w ogródku Pisanki, kraszanki...
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3. Ubranie do pogody W kwiaciarni Co się dzieje w szklarni Wielkanocne baby

4. Wszystko się budzi
Zakładamy wiosenną 

hodowlę

Co się dzieje w ptasich 
gniazdach – pracowite 

ptaki
Wielkanocny koszyczek

5. Szukamy oznak wiosny Z wiosną dzieci rosną
Wiosna lubi zielone  

– malowanie na zielono
Wielkanocny stół

KWIECIEŃ 

Na wsi Praca rolnika Chronimy środowisko Kto ty jesteś?

1. W gospodarstwie Pracowity dzień rolnika Co to jest ekologia? Polska – legendy

2.
Zwierzęta 

w gospodarstwie
Maszyny 

w gospodarstwie

Jak długo będzie 
bić zielone serce – 

oszczędzamy wodę
Godło, flaga, hymn

3. Od jajka do kury
We młynie – dawniej 

i dziś
Wielkie sprzątanie Warszawa

4. Od krowy – nabiał Jak powstaje chleb?
Skąd się bierze prąd  

– źródła energii
Mapa Polski

5. Przetwory z nabiału Robimy ciastka Ekologiczne teatrzyki Europa

MAJ 

Jak powstaje książka? Na łące Mama i tata Moje zwierzątko

1. Moje książki Rośliny na łące Moja rodzina Mój przyjaciel – pies i kot

2 W bibliotece Zwierzęta na łące
Moja mama wszystko 

umie
To co pływa, gryzie, 

piszczy

3 Jak powstaje książka Owady Pomagam w domu U weterynarza

4. Szanujmy książki Na łące – rozwój motyla
Przygotowujemy 

upominki dla mamy 
i taty

W zoo

5. Przygody Paka Plener malarski Dzień rodziny
Uwaga! Nieznajome 

zwierzę

CZERWIEC 

Dzień Dziecka Wakacje tuż, tuż... Kolory lata Do szkoły!

1. Święto dzieci W górach Żółty Odwiedzamy szkołę

2. Prawa dzieci Nad jeziorem Zielony
Co zabierzemy na 

wakacje

3. Dzieci na świecie Nad morzem Niebieski Bezpieczeństwo

4. Gdy jest nam nudno Nad rzeką Różowy bądź czerwony
Do widzenia, 
przedszkole!

5. Mój przyjaciel Przy ognisku Tęczowy świat
Do widzenia, 
przedszkole!




