
Czas realizacji Tematyka Program Uwagi 

Wrzesień 8 godz. Zabawy i ćwiczenia kształtujące 

ogólną sprawność ruchową. 

Zabawy ćwiczenia kształtujące 

orientację w kierunkach 

przestrzennych oraz pamięć 

ruchową. 

 

1.Zabawy zręcznościowe (serso, kręgle, bierki, pchełki); 

układanie przedmiotów w różnych kierunkach od siebie (po lewej, 

prawej stronie, za, przed, obok siebie), 

stanie na jednej nodze (prawa, lewa).Ćwiczenia równowagi. 

Chody i marsze ze zmianą kierunku ruchu na określony sygnał  

(dźwiękowy, wzrokowy). Rzucanie do celu: obręczy, kosza,  

tarczy; 

2. Zabawy ruchowo – zręcznościowe (toczenie, rzucanie i chwytanie 

różnych przedmiotów: woreczków, piłek, kółek); zabawa - ,,Omiń 

pokrzywy” (omijanie przeszkód ze wskazaniem kierunku – omiń z 

prawej.) Specjalne zagadki ruchowe, oparte na wyobrażeniach 

znanych dzieciom przedmiotów. 

Polegają one na rysowaniu dłonią lub palcami w powietrzu i 

zgadywaniu przez pozostałe dzieci nakreślonego ruchem 

przedmiotu. 

3.Pływanie „na sucho” – wykonywanie rękoma ruchów jak  

przy pływaniu crawlem, potem jak w stylu grzbietowym (po 10  

razy każdego ruchu)Faliste ruchy ramion - zabawa w  

naśladowanie ptaków.  Bierki, które stwarzają okazję do treningu  

zręczności palców i nadgarstka; 

Odtwarzanie dwu i trójwymiarowych układów przestrzennych na 

podstawie modeli    (układanie z zapałek na kartonie modeli, 

układanie konstrukcji z klocków). 

4.Krążenie ramionami (do przodu i do tyłu). Ręce wyciągnięte  

w bok – na wysokości ramion, wyprostowane w nadgarstkach i  

łokciach, wykonują 5 kółek małych, następnie 5 średnich i 5  

dużych. Kółka powinny być wykonywane powoli i płynnie.  

Po odpoczynku, zmienić kolejność i kierunek: 5 dużych, 5  

średnich i 5 małych.Zagadki ruchowe  np. naśladowanie ptaków, 

samolotów, czynności i ich odgadywanie. Rzucanie do celu: 

obręczy, kosza, tarczy; 

Cel ćwiczeń: 

Rozluźnienie 

napięcia mięśni 

ramienia i 

przedramienia 

oraz 

przyzwyczajanie 

do kontroli 

wykonywanego 

ruchu. 
 



Październik 8 godz. 
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Zabawy i ćwiczenia kształtujące 

orientację w kierunkach 

przestrzennych oraz pamięć 

ruchową. 
 

1.Utrwalanie różnicowania prawej i lewej strony ciała oraz  

kierunków  na wprost, w lewo, w prawo: marsz z przeszkodami, 

chód z zamkniętymi oczami w przód w tył, w prawo, lewo 

chód i bieg w tył drobnymi i długimi krokami, skręty zygzakiem w 

prawą i lewą stronę).Zabawa w Króla – Lula, polegająca na 

zgadywaniu rodzaju czynności na podstawie ruchowej   

ilustracji.Rzucanie krążka na krążek. 

Nie wypuścić piłki poza koło. Lustra – odwzorowywanie ruchów i 

gestów. Kręgle. 

2. Kreślenie dużych płynnych linii (całą ręką i ramieniem) 
Na dużych płaszczyznach np. patykiem na piasku, na dużym  

papierze, na tablicy: lasek, ślimaków, kół, płotków, fal, kresek,  

sinusoid, pętelek, ósemek itp. W powietrzu np. drzewo, dom,  

serce, itp. Ćwiczenia równowagi. 

Chody i marsze ze zmianą kierunku ruchu na określony sygnał  

(dźwiękowy, wzrokowy). 

3.Zabawy zręcznościowe (serso, kręgle, bierki, pchełki); 

Odtwarzanie dwu i trójwymiarowych układów przestrzennych na  

podstawie modeli. Zamalowywanie farbami dużych płaszczyzn  

ruchami  pionowymi i poziomymi z zachowaniem kierunku od  

lewej doprawej, z góry na dół.  

 4. Zabawy zręcznościowe z wykorzystaniem woreczków, piłek,  

równoważni.Kreślenie kształtów graficznych w powietrzu; 

Zamalowywanie dużej przestrzeni ograniczonej konturem. 

 

 
 

 

Listopad 8 godz. 
 
 
 
 

Ćwiczenia rozmachowe. 

Motoryka duża. 

1.Utrwalanie różnicowania prawej i lewej strony ciała oraz  

kierunków  na wprost, w lewo, w prawo.Zabawy ruchowo –  

naśladowcze. Pogrubianie konturów dużych 

form. Zamalowywanie dużej przestrzeni ograniczonej konturem. 

2. Ćwiczenia równowagi.Chody i marsze ze zmianą kierunku    

Pomoce: Duże 

arkusze papieru, 

tablica, kreda, 

węgiel, 

plakatówka, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ruchu na określony sygnał  (dźwiękowy, wzrokowy). Rzucanie do  

celu: obręczy, kosza, tarczy;Malowanie dużych form kulistych i  

szlaków. Rysowanie z zachowaniem kierunku – od lewej do  

prawej. 

3. Krążenie ramionami (do przodu i do tyłu). Ręce wyciągnięte  

w bok – na wysokości ramion, wyprostowane w nadgarstkach i  

łokciach, wykonują 5 kółek małych, następnie 5 średnich i 5  

dużych. Kółka powinny być wykonywane powoli i płynnie.  

Po odpoczynku, zmienić kolejność i kierunek: 5 dużych, 5  

średnich i 5 małych.Kreślenie kształtów graficznych w  

 powietrzu. Rysowanie figur – zaczynamy od kropki i pod  

dyktando dziecko prowadzi ołówek ileś kratek w dół, w górę, w  

prawo i lewo. 

4. Wycinanie po linii prostej wycinanie dużych i małych kół. 

wypełnianie konturów rysunków liniami  

pionowymi, poziomymi, skośnymi. Modelowanie w masie solnej. 

Układanie mozaik z figur geometrycznych, tworzenie    

 kolorowych dywaników, kompozycji 

 

pędzel, tacka z 

kaszą.  
 



Grudzień 8 godz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styczeń 4 godz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motoryka mała. Ćwiczenia 

graficzne i manualne. 

1.Lustra – odwzorowywanie ruchów i gestów. Nawlekanie  

koralików na sznurek. Segregowanie koralików. 

Wiązanie sznurowadeł, bazgranie kreatywne i symetryczne.  

 Pogrubianie konturów obrazków. Zamalowywanie przestrzeni  

obrazka. 

2.Ćwiczenia równowagi.  Lepienie z plasteliny wałeczków,  

toczenie kuleczek, łączenie  gotowych elementów, wykonywanie 

figurek ludzi, zwierząt. Wypełnianie plasteliną gotowych konturów, 

układanki płaskie –puzzle. 

3.Przypinanie i zdejmowanie klipsów bieliźnianych raz jedną raz  

drugą ręką, np. na brzegu zeszytu,Zwijanie sznureczka, 

przeplatanki, zabawa w wędrówki po    labiryncie    - prowadzenie 

linii między dwiema liniami,  

Wydzieranki z papieru kolorowego. 

4.Leniwa ósemka” Dennisona Dziecko rysuje po śladzie wolnym,  

płynnym ruchem ósemkę. Czynność powtarza 5 - 7 razy, każdą ręką 

(najpierw wiodącą). Na końcu rysuje „ósemkę” dwoma rękami 

równocześnie, Ćwiczenia orientacji przestrzennej, dorysowywanie 

brakującychelementów według poleceń. Łączenie wyznaczonych 

punktów linią ciągłą, zamalowywanie małych 

przestrzeni.Nawlekanie makaronu, wykonywanie korali. 

 

 

1.Ćwiczenia ruchowo - słuchowo - wzrokowe. Tym ćwiczeniom 

towarzyszy muzyka (piosenka śpiewana podczas rysowania) np. 

„Wlazł kotek na płotek”.Rysowanie okręgów i spirali w obu 

kierunkach, konstruowanie i budowanie z klocków, z patyczków, z 

drucików.Obrysowywanie przedmiotów np. własnej dłoni, stopy. 

Zapełnianie narysowanych kształtów kreskami pionowymi, 

poziomymi. 

2.Wciskanie przedmiotów w otworki, gra w bierki, w pchełki, 

„malowanki - niespodzianki” pod nieobecność dziecka rysuje się 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Luty 8 godz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzec  8 godz. 
 

coś świecą, dziecko pokrywa farbą kartkę. Kopiowanie rysunków. 

Nazywanie części ciała,  orientacja w schemacie ciała: daj lewą 

rękę, tupnij prawą nogą itp. Leniwa ósemka” Dennisona Dziecko 

rysuje po śladzie wolnym, płynnym ruchem ósemkę. Czynność 

powtarza 5 - 7 razy, każdą ręką (najpierw wiodącą). Na końcu 

rysuje „ósemkę” dwoma rękami równocześnie, 

 

1.Zagadki ruchowe np. naśladowanie ptaków, samolotów, 

czynności i ich odgadywanie. Rysowanie oburącz w powietrzu 

dużych wzorów np. drzewo, dom, serce.Rysowanie z użyciem 

szablonów np. figur geometrycznych.  Wodzenie palcem po liniach 

wyciętych z papieru ściernego, układanie wyciętej litery w różnych 

pozycjach,  rysowanie szlaczków literopodobnych. 

2.„Ukłony palców” - nakładamy na kolejne palce, np. włóczkowe 

pacynki, palec z pacynką „kłania się” i prostuje kilka razy, 

składanie papieru techniką origami.  Odwzorowywanie rysunków - 

przerysowywanie przedmiotów zgodnie ze schematem lub 

wzorem,pisanie z komentarzem. 

3.Mocne zaciskanie dłoni . Dziecko zaciska dłonie w pięści, kciuki 

pozostają na zewnątrz. Następnie – rozluźnia dłonie, prostuje palce. 

Powtarzać 10 razy. Układanie, wyginanie liter, cyfr z drutu, 

sznurka, rysowanie szlaczków oburącz. Zakreskowywanie 

gotowych obrazków. 

4.Krążenia dłoni: wyciągniętych w bok, stykających się, ułożonych 

równolegle (młynek). Robienie kul z makulatury, rzucanie kulami 

do celu.Wyszukiwanie w tekście liter. Kojarzenie kształtu litery z 

nazwą obrazka. Pogrubianie konturów figur geometrycznych, 

prostych szlaczków, obrazków. Pisanie po śladzie. 

 

1.Ściskanie w dłoni kulek z gazet, piłeczek różnej wielkości i  

twardości, przedmiotów o różnej fakturze i twardości,  

naśladowanie gry na pianinie, pisania na maszynie, odtwarzanie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwiecień 8 godz. 
 
 
 
 
 
 

rytmu deszczu. Pisanie mylonej litery przez dorosłego dziecku na 

plecach palcem (tak by czuło ją mocno). Czynność powtarzamy 2, 3 

razy następnie dziecko pisze mazakiem na kartce i komentuje. 

Pisanie ciągu liter bez odrywania ręki, 

2. Leniwa ósemka” Dennisona Dziecko rysuje po śladzie wolnym, 

płynnym ruchem ósemkę. Czynność powtarza 5 - 7 razy, każdą ręką 

(najpierw wiodącą). Na końcu rysuje „ósemkę” dwoma rękami 

równocześnie, Ćwiczenia dłoni - rozłożone dłonie leżą na stole, 

dziecko unosi wymieniony palec w obu rękach jednocześnie (jak 

najwyżej, nazywamy palce). Pisanie po śladzie. - Wycinanie figur 

geometrycznych, rysunków konturowych, wklejanie z nich 

szlaczków do zeszytu 

3.Wymachy dłoni (pożegnanie, odganianie muchy itp.),  nawijanie  

włóczki, sznurka na kłębki,  wyciskanie gąbki w ciepłej wodzie. 

Chodzenie po krawężniku,  pokonywanie krótkich dystansów z 

zamkniętymi oczami. Szycie w kartonie, po śladzie. Rysowanie 

dowolnych obrazków i ich zamalowywanie.  

4.Ruchy naprzemienne np. dotykanie prawym łokciem lewego 

kolana i odwrotnie, pisanie mylonej litery przez dorosłego dziecku 

na plecach  palcem (tak by czuło ją mocno). Czynność powtarzamy 

2, 3 razy   następnie dziecko pisze mazakiem na kartce i komentuje.  

 Wyszukiwanie określonej litery w tekście, układanie jej kształtu ze   

 sznurka, koralików itp. Rysowanie szlaczków i wzorów z 

elementów liter na papierze z narysowanymi dwoma poziomymi 

liniami w odstępach jeden centymetr. 

 

1.Rzucanie woreczka (piłki) prawą ręką pod lewym kolanem i lewą 

ręką pod prawym,  rzucanie przedmiotów do celu. Rysowanie z 

użyciem szablonów np. figur geometrycznych.  Segregowanie 

obrazków z daną literą, odtwarzanie zaprezentowanych wzorów z 

pamięci, „malowanki - niespodzianki”. Rozpoznawanie linii w 

zeszycie: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maj 8 godz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- przeciąganie grubych linii kolorową kredką, 

2.Przewlekanie sznurowadeł, „dyktanda” ruchowe np. chodzenie 

z zamkniętymi oczami zgodnie z poleceniami prowadzącego. 

Układanie, wyginanie liter, cyfr z drutu, sznurka, pisanie szlaczków   

w szerokiej liniaturze. pisanie litery z komentarzem (piszę d jak 

dom). Rysowanie szlaczków i wzorów z elementów liter na 

papierze z narysowanymi dwoma poziomymi liniami w odstępach 

jeden centymetr. 

3. Spacery palcami po stole - w różnych ich zestawieniach np. 

wskazujący i serdeczny, kciuk i mały, labirynty, chodzenie po 

narysowanej linii,  wydzieranka (wypełnianie kształtu litery). 

Wyszukiwanie tej litery w tekście. Zabawy ze skakanką i 

woreczkami. 

4„Leniwa ósemka” Dennisona Dziecko rysuje po śladzie wolnym,  

płynnym ruchem ósemkę. Czynność powtarza 5 - 7 razy, każdą ręką 

(najpierw wiodącą). Na końcu rysuje „ósemkę” dwoma rękami 

równocześnie. Toczenie piłki do celu,  zabawy ze skakanką. Pisanie 

w bez odrywania ręki szlaczków literopodobnych.  

 

1.Zmiana kierunku biegu na sygnał, zgodnie z wydanym 

poleceniem, zwroty w określonym kierunku - w prawo, w lewo, w 

tył. Ćwiczenia ruchowo - słuchowo – wzrokowe. Kopiowanie 

rysunków. Wypełnianie konturów kolorem – kolorowanie obrazka. 

Rozpoznawanie linii w zeszycie: 

- przeciąganie grubych linii kolorową kredką, 

- zamalowywanie miejsc między liniami. 

2.Wycinanie po linii falistej, wypełnianie konturów rysunków 

liniami pionowymi, poziomymi, skośnymi. Modelowanie w masie         

solnej. Rzucanie na odległość, pokonywanie toru przeszkód, 

Układanie mozaik z figur geometrycznych, tworzenie    

kolorowych dywaników, wklejanie ich do zeszytów. 

3.Rzucanie i łapanie piłki, woreczka, kozłowanie,  przerzucanie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czerwiec 8 godz. 

piłek, woreczków z ręki prawej do lewej, podrzucanie raz prawą raz 

lewą ręką. Odwzorowywanie liter, wypełnianie gotowych 

szablonów liter wydzieranką. Malowanie farbami  dowolnych 

rysunków. 

4.Modelowanie w plastelinie. Lepienie figurek ludzi i zwierząt. 

Rysowanie szlaczków literopodobnych. Pisanie litery z 

komentarzem. Rozpoznawanie kratek w zeszycie: 

- zaznaczanie konturów dużych kratek (4 małe), 

- zamalowywanie dużych kratek, 

- rysowanie konturów różnych figur w oparciu o kratki. 

  

1.Wyszukiwanie liter w tekście. Rozpoznawanie linii w zeszycie: 

- przeciąganie grubych linii kolorową kredką, 

- zamalowywanie miejsc między liniami, rysowanie elementów liter 

opartych na łuku, laski, półkola, ósemki. Oddzieranie pasków i 

tworzenie prostych kompozycji; wklejanie pasków kolorowego 

papieru między grubymi liniami. 

2.Układanie kompozycji z figur geometrycznych. obrysowywanie 

figur geometrycznych - trójkątów, kół, itp. rysowanie ruchem 

ciągłym dowolnych kół;. Wycinanie rysunków konturowych; 

wycinanie po linii prostej, falującej i złamanej. Zakreskowywanie 

obrazków. 

3.Rysowanie szlaczków z zachowaniem kierunku od lewej do 

prawej strony: z elementów liter w zeszycie liniowym dla klasy I; 

przez łączenie ze sobą kilku elementów liter, haftowanie na 

tekturkach z otworami. Gra w bierki, kręgle. 

4.Wydzieranie początkowo narysowanych liter, później bez 

rysowania na papierze. Rysowanie szlaczków i wzorów z 

elementów liter na papierze z narysowanymi dwoma poziomymi 

liniami w odstępach jeden centymetr. Wycinanie i wklejanie w 

liniach szablonów poznanych liter i sylab.  

Przerysowywanie obrazków przy pomocy kalki technicznej. 



 


