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Wrzesień 

 
Tydzień I W przedszkolu 
 
1.Wracamy do przedszkola 
2.Każdy swój znaczek ma, mam i ja 
3.Po co nam są zasady? 
4.W świecie imion 
5.Nasze zabawy i zajęcia 
 
Tydzień II Wakacyjne wspomnienia 
 
1.Lato pełne słońca 
2.Skarby z dziecięcego plecaka  
3.Podróże dalekie i bliskie 
4.Palcem po mapie 
5.Czym podróżujemy ? 
 
Tydzień III Jesteśmy bezpieczni 
 
1.Znam swój adres  
2.Moja miejscowość – moja droga do przedszkola 
3.Bezpieczny przedszkolak 
4. Bezpieczne znajomości 
5.Po pomoc 
 
Tydzień IV Dbam o siebie i o środowisko (O, o jak oko; 1) 
 
1.Od stóp do głów 
2.O jak oko 
3.Jak dbać o słuch? 
4.Co mogę dotknąć, powąchać i posmakować? 
5.Jeden nos, jedno serce 
 

 
Październik 

 
Tydzień V Dary jesieni (A, a jak ananas) 
 
1.Warzywa – zdrowie na talerzu 
2.Owocowe szaleństwo 
3.Bezpieczne grzybobranie 
4.Jesienne zbiory 
5.Jak zatrzymać lato w słoiku 



 
Tydzień VI Dbamy o zdrowie (I, i jak igła;2) 
 
1.Co zjadamy? 
2.Ruch to zdrowie 
3.Dwie skarpety czyli para 
4.Bakterie, wirusy 
5.Numer alarmowy 112 
 
Tydzień VII Jesienią w parku i w lesie 
 
1.Leśne zwierzęta 
2.Jesienne liście  
3.Dlaczego liście zmieniają kolor? 
4.Czy wszystkie drzewa mają liście? 
5.Jesienna sztuka 
 
Tydzień VIII Zabawy na jesienne wieczory (E, e jak elf) 
 
1.Kim jest artysta? 
2.Malarz 
3.W świecie muzyki  
4.W kinie i w teatrze 
5.Pisarz, poeta – zgaduj zgadula 
 

 
Listopad 

 
Tydzień IX Listopadowe wspomnienia (M, m jak mama;3) 
 
1.Kto jest kim w mojej rodzinie  
2.Album moich dziadków 
3.Jak żyli moi dziadkowie? 
4.Życie człowieka 
5.Drzewo mojej rodziny 
 
Tydzień X Jesienna pogoda (T, t jak tata) 
 
1.Wędrująca Ziemia 
2.Jesienne obłoki 
3.Pada, pada deszcz 
4. Fascynujące krople 
5.Kapryśna pogoda 
 
Tydzień XI Zwierzęta domowe (D, d jak dom;4) 
 
1.Czy wszystkie zwierzęta są dzikie? 
2.Zwierzęta też mają swoje rodziny 
3.Zwierzęta też mają swoje upodobania 
4.Jak opiekować się zwierzątkiem? 
5.Czy miś to też zwierzę? 
 
 
 



 
Tydzień XII Zimno, coraz zimniej (y – domy;5) 
 
1.Przygotowania do zimy 
2.Kto robi zapasy na zimę? 
3.Kto zapada w sen zimowy? 
4.Kogo zimą nie spotkamy w Polsce? 
5.Jakie zwierzęta potrzebują naszej pomocy zimą? 
 
 

 
Grudzień 

 
Tydzień XIII Grudniowe życzenia (K, k jak kolocek;6) 
 
1.Czy tylko Mikołaj spełnia marzenia? 
2.Czy Mikołaj odbiera listy? 
3.Mikołaj pakuje sanie 
4.W oczekiwaniu na Mikołaja 
5.O czym marzy Mikołaj? 
 
Tydzień XIV Kim będę, gdy dorosnę ? (R, r jak robot) 
 
1.Każdy z nas swój zawód ma 
2.Dawne zawody 
3.Nowoczesne zawody 
4.Zbudujmy coś razem! 
5.Kim mogę być? 
 
Tydzień XV Święta za pasem (L, l jak las;7) 
 
1.Świąteczne przygotowania 
2.Świąteczne zakupy 
3.Świąteczne smakołyki  
4.Świąteczne drzewko 
5.Świąteczne ozdoby 
 
Tydzień XVI Świąteczne tradycje 
 
1.Wigilia  
2.Pasterka 
3.Boże Narodzenie 
4.Rodzinne spotkania  
5.Tradycje na świecie 
 
 

 
Styczeń 

 
Tydzień XVII Witamy Nowy Rok 
1.Rok 
2.Pory roku 
3.Miesiące 
4.Dni tygodnia 
5.Godziny, minuty, sekundy 



 
 
 
Tydzień XVIII Co można robić zimą ? (U, u jak usta;8) 
 
1.Przygotowania do zimowej wyprawy 
2.Na biegunach 
3.Badamy lód 
4.Skąd się bierze śnieg? 
5.Bałwany 
 
Tydzień XIX Święto babci i dziadka (S, s jak serce) 
 
1.Jacy są dziadkowie? 
2.Mój czas z dziadkami 
3.Szykujemy przyjęcie 
4.Upominki, upominki 
5.Jak im pomagać? 
 
Tydzień XX Zimowe mistrzostwa sportowe (9) 
 
1.Pora na zimowy sport 
2.Narciarstwo 
3.Saneczkarstwo 
4.Łyżwiarstwo 
5.Olimpiada zimowa 
 

     
Luty 

 
Tydzień XXI Baśnie, bajki, legendy (B, b jak buty) 
 
1.W krainie bajek 
2.Baśniowy świat 
3.B, jak buty 
3.W krainie legend 
4.Czego uczą nas bajki, baśnie i legendy? 
 
Tydzień XXII Bale, bale w karnawale (N, n jak nos; 0) 
 
1.Karnawał co to takiego? 
2.Tańczymy z dziećmi z całego świata  
3.Stroje i przebrania 
4.Jak się przygotować do balu 
5.Czas na bal 
 
Tydzień XXIII W dawnych czasach 
 
1.Ślady z przeszłości 
2.Dawne zwierzęta - dinozaury 
3.Dlaczego dinozaury wyginęły? 
4.Dawni ludzie 
5.Najstarsze cywilizacje 
 



 
 
Tydzień XXIV Wynalazki (P, p jak parasol) 
 
1.Wynalazki i odkrycia, które zmieniły świat 
2.Jak było dawniej 
3.Nasz codzienny świat 
4.Współczesne wynalazki  
5.Jesteśmy wynalazcami 
 

    
Marzec 

 
Tydzień XXV W marcu jak w garncu (W, w jak woda) 
 
1.Przysłowia  
2.Studnia mądrości 
3.Stroje ludowe 
4.Sztuka ludowa 
5.Moja mała ojczyzna 
 
Tydzień XXVI Porządki w ogrodzie (C, c jak cebula) 
 
1.Oznaki wiosny 
2.Prace w ogrodzie 
3.Cebula i cebulki 
4.Sadzimy i siejemy 
5.Zazieleniło się  
 
Tydzień XXVII  Witaj, Wiosno! (G, g jak garnek) 
 
1.Odsłony wiosny 
2.Wiosna na widelcu 
3.Od motyla do gąsienicy 
4.Ślimak, ślimak pokaż rogi 
5.Żegnamy zimę  
 
Tydzień XXVIII Zwierzęta na wiejskim podwórku (Ł, ł jak łopata) 
 
1.Zwierzęta wiejskie 
2.Skąd się biorą jajka? 
3.Czy świnia to brudne zwierzę? 
4.Skąd się bierze wełna? 
5.Po co hodujemy krowy? 
 

  
Kwiecień 

 
Tydzień XXIX Wielkanoc 
 
1.Święta wielkanocne za pasem 
2.Ale jaja 
3.Co kryje się w święconce?  
4.Świąteczny stół 
5.Wielkanocne zwyczaje 



 
Tydzień XXX Praca rolnika 
 
1.Na polu 
2.Polne rośliny 
3.Jak powstaje chleb 
4.Maszyny rolnicze 
5.Produkty ekologiczne 
 
Tydzień XXXI Dbamy o naszą planetę (Z, z jak zebra) 
 
1.Planeta ziemia 
2.Dbamy o środowisko 
3.Śmieci 
4.Smog – co to za stwór? 
5.Co ja mogę zrobić dla ziemi? 
 
Tydzień XXXII Tajemnice książek (F, f jak farby) 
 
1.Czym są dla nas książki ? 
2.Jak powstaje książka ? 
3.Jesteśmy autorami ! 
4.Biblioteka 
5.Księgarnia 
 

  
Maj 

 
Tydzień XXXIII Polska to mój dom (J, j jak jagody) 
 
1.Polskie symbole narodowe 
2.Miasta Polski 
3.Z czego słynie Polska? 
4.Krajobraz polski 
5.Płynie Wisła, płynie 
 
Tydzień XXXIV W krainie muzyki (H, h jak hamak) 
 
1.Instrumenty dawniej i dziś 
2.Muzyka współcześnie  
3.Muzyka klasyczna 
4.Muzyka relaksacyjna 
5.Gdzie słychać muzykę? 
 
Tydzień XXXV Wrażenia i uczucia 
 
1.Emocje – co to takiego? 
2.Jakie emocje przeżywają przedszkolaki? 
3.Skąd się biorą łzy? 
4.Jak radzić sobie z emocjami? 
5.Wczuwamy się w uczucia innych 
 
 
 



 
 
Tydzień XXXVI Święto mamy i taty 
 
1.Moja mama 
2.Mój tata 
3.Moi rodzice 
4.nietypowe rodziny 
5.Serce na dłoni 

  
Czerwiec 

 
Tydzień XXXVII Dzień dziecka 
 
1.Wszystkie dzieci nasze są  
2.Jesteśmy dziećmi 
3.Dzieci z różnych stron świata 
4.Prawa dziecka 
5.Mój dzień dziecka 
 
Tydzień XXXVIII Zwierzęta duże i małe 
 
1.Zwierzęta z całego świata  
2.Z wizytą w zoo 
3.Polskie parki narodowe 
4.Łańcuch pokarmowy 
5.Zwierzęta aktywne nocą  
 
Tydzień XXXIX Lato 
 
1.Po czym poznać że już lato? 
2.Tęcza 
3.Burza 
4.Lato na łące 
5.Leśne smakołyki 
 
Tydzień XL Wakacje 
 
1.W górach 
2.Nad morzem 
3.W co się bawić latem? 
4.Moje wakacje  
5.Bezpieczeństwo na wakacjach 
 
 
 
 

 

 


