PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI CZTEROLETNICH NA MIESIĄC STYCZEŃ
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:



















Kształtowanie umiejętności planowania.
Usprawnianie aparatu oddechowego dzieci.
Doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby.
Rozwijanie wyobraźni dzieci.
Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazu zegar.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
Utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech.
Rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
Doskonalenie umiejętności manualnych (cięcie papieru, mocowanie).
Poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy.
Zapoznanie dzieci z zasadami układania rytmu.
Rozwijanie umiejętności nazywania dni tygodnia.
Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
Zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy: mróz, śnieg, lód.
Wdrażanie do wypowiadania się na podany temat.
Rozwijanie zdolności manualnych.
Kształtowanie u dzieci postawy dbałości o własne zdrowie.
Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.

















Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości podczas zabaw konstrukcyjnych.
Rozwijanie u dzieci umiejętności analizy i syntezy głoskowej.
Rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie.
Poszerzenie wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy.
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary funkcyjne).
Wyzwalanie u dzieci aktywności pantomimicznej.
Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.
Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci.
Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat dziadka.
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla babci i dziadka.
Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.
Rozwijanie umiejętności rzutu do celu.
Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.










Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
Rozwijanie kreatywności dzieci podczas wymyślania zimowego toru przeszkód.
Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
Wspieranie ciekawości dzieci i kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków.
Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego z zimowymi dyscyplinami sportowymi.
Kształtowanie odporności emocjonalnej.
Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.
Kształtowanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia, nazywania jego elementów, porównywania ich z tym, co znajduje się
bliżej i dalej.

Zadania do codziennej realizacji:


Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.



Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.



Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.



Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach
samoobsługowych.



Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.



„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci
powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy
za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.



Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.

Temat tygodnia: WITAMY NOWY ROK
Temat
dnia

Formy aktywności dzieci

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy
programowej

Uwagi

Temat tygodnia: WITAMY NOWY ROK
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy
programowej

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.



planuje swoje zabawy i działania;

I: 1, 4, 5, 6.

 Powitanka – rymowanka ze śpiewem.



śpiewa i inscenizuje powitankę;

II: 2, 7.

 „Nad przepaścią” – zabawa z elementami



bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje

III: 1, 2, 3, 4, 5,

polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,

8, 9.

naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

IV: 5, 7, 14,



słucha i odpowiada na pytania do tekstu;

21,



wypowiada się płynnie i zrozumiale, zdaniami na podany

1. JAKIE SĄ NASZE POSTANOWIENIA NOWOROCZNE?

równowagi.
 Mało nas – zabawa integracyjna z piosenką.
 „Jakie są nasze postanowienia noworoczne?” –
rozmowa na temat planów noworocznych na
podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania
Postanowienie.
 „Pociąg”– zabawa dydaktyczno-muzyczna.
 „Pojazdy”– ćwiczenia artykulacyjne.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – czynności
samoobsługowe.
 Już kółeczko zrobić czas, Adam siedmiu synów miał,
Dwóm tańczyć się zachciało, Zabawa w parach –
zabawy muzyczno-ruchowe w kręgu.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Zabawa matematyczna z klockami.

przez N. temat;


ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej
osoby;



dokładnie wykonuje ćwiczenia oddechowe;



zapina, rozpina guziki, próbuje wiązać i rozwiązywać
buty;



posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu;



bezpiecznie korzysta ze sprzętu terenowego;



utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;



rozróżnia prawą i lewą stronę ciała;



bawi się pojazdami używając wyrazów
dźwiękonaśladowczych.

Uwagi

Temat tygodnia: WITAMY NOWY ROK
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy

2. CZYM MOŻNA MIERZYĆ CZAS?

programowej
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.



bawi się nietypowymi rekwizytami;

I: 1, 4, 5, 6, 8,

 Powitanka– – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.



śpiewa i inscenizuje powitankę;

9.

 Muzyka zegara – nauka wiersza.
 „Jazda samochodem” – zabawa orientacyjnoporządkowa.
 Globalne czytanie – część I (zegar).
 „Czym można mierzyć czas? – rozmowa na temat
rodzajów zegarów.
 Karta pracy – podsumowanie wiadomości na temat
zegarów; rozwijanie umiejętności klasyfikowania
według rodzaju.
 Globalne czytanie – część II
 Rytmika – zabawy umuzykalniające.
 Tydzień ma siedem dni – nauka piosenki,
inscenizacji, tańca.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy z
cieniem.
 Muzyka zegara – kontynuacja nauki słów.



zapamiętuje i recytuje fragmenty wiersza;

II: 1, 2, 3, 7.



bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje

III: 1 ,2, 3, 4, 5,

polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,

8, 9.

naśladuje dźwięki i ruchy, śpiewa i tańczy;

IV: 1, 3, 4, 5, 7,



jest twórcze, pomysłowe, spostrzegawcze;

13, 21.



odczytuje krótkie wyrazy;



bierze udział w zabawach umuzykalniających,
oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;



zna słowa, śpiewa, inscenizuje i tańczy do piosenki;



utrzymuje rytm utworu grając na instrumentach;



interesuje się otaczającym światem;



wypowiada się zdaniami na podany przez N. temat,
opisuje wygląd i przeznaczenie przedmiotów;

 Globalne czytanie – część III.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.



utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;

 Wypowiedzi dzieci na temat zgromadzonych



przeżywa emocje w sposób akceptowalny przez innych.

zegarów, opis wyglądu wybranego zegara.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Uwagi

Temat tygodnia: WITAMY NOWY ROK
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy
programowej

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.



inicjuje wspólne zabawy;

I: 1, 4, 5, 6, 7,

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.



śpiewa i inscenizuje powitankę;

8, 9.

 „Tańce pór roku” – zabawa organizacyjno-



bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje

II: 1, 2, 7.

polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,

III: 2, 3, 4, 5, 8,

naśladuje dźwięki i ruchy, śpiewa i tańczy utrwala

9.

zdobytą wiedzę i umiejętności;

IV: 5, 9, 13, 18,

nazwa pory roku oraz wymienia ich charakterystyczne
cechy;
wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza;
wycina, mocuje elementy, interesuje się zmianami

21.

porządkowa

3. JAKA BĘDZIE PORA ROKU PO ZIMIE?

 Ojciec Wirgiliusz – zabawa przy piosence.
 Znów minął rok – słuchanie wiersza i wypowiedzi na
jego temat.



 „ Jaka będzie pora roku po zimie?”– rozmowa na
temat następstwa pór roku.
 „Zegar pór roku” – tworzenie zegara
 „Jaka jest zima wokół nas?” – wycieczka w okolice
przedszkola.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy
ruchowe.




zachodzącymi w przyrodzie;


spostrzega elementy przyrodnicze wskazane przez N.;



wykonuje czynności związane z porą roku;



chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych na
powietrzu;

 „Co lubimy robić wiosną, latem, jesienią, zimą?” –
wprawki dramowe.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Nazywanie kolejnych pór roku, zabawa z zegarem
pór roku.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.



kulturalnie bawi się z innymi.

Uwagi

Temat tygodnia: WITAMY NOWY ROK
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy
programowej

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.



4. STYCZEŃ, LUTY, MARZEC…I JAK DALEJ?

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

inicjuje wspólne zabawy konstrukcyjne i bawi się

I: 1, 4, 5, 6, 8,

układankami;

9.

 Tydzień ma siedem dni – inscenizacja do piosenki.



śpiewa i inscenizuje powitankę;

II: 1, 2, 3, 7.

 „Jazda samochodem” – zabawa orientacyjno-



bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje

III: 1, 2, 3, 4, 5,

polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,

8, 9.

naśladuje dźwięki i ruchy, śpiewa i tańczy;

IV: 2, 5, 12, 13,



zna nazwy miesięcy i próbuje je wymienić;

16, 21.

 „Gra w miesiące” – zabawa integracyjna z piłką.



zna zasady układania rytmów i je układa;

 Rymy – nauka układania rytmów.



uczestniczy w zabawach bieżnych w ogrodzie

porządkowa.
 „Styczeń, luty, marzec… i jak dalej?” – nauka nazw
miesięcy z zastosowaniem mnemotechnik.

 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy bieżne.
 „Jaka figura będzie następna?” – układanie rytmów
z układów ciał dzieci.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

przedszkolnym;


utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;



majsterkuje i buduje wykorzystując różnorodne
materiały.

Uwagi

Temat tygodnia: WITAMY NOWY ROK
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy

5. ILE DNI MA TYDZIEŃ?

programowej
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.



współdziała w zabawie respektując zasady grupowe;

I: 1, 4, 5, 6, 8,

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.



śpiewa i inscenizuje powitankę;

9.

 „Styczeń, luty, marzec… i jak dalej?” – zabawa
dydaktyczna.
 „Gra w miesiące” – zabawa integracyjna z piłką.
 Tydzień – słuchanie wiersza i wypowiedzi na jego
temat.
 „Ile dni ma tydzień?”– nauka nazw dni tygodnia.
 Karta pracy – utrwalanie nazw dni tygodnia.
 Tydzień ma siedem dni – inscenizacja do piosenki.
 Zestaw ćwiczeń ruchowych – kształtowanie postaw
zdrowej rywalizacji.
 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym –
czynności samoobsługowe.
 Tydzień – nauka wiersza.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.



próbuje wymienić nazwy miesięcy z zastosowaniem

II: 1, 2, 7, 8.

mnemotechnik;

III: 1, 2, 3, 4, 5,

bierze aktywny udział w zabawach ruchowych i

8, 9.

ćwiczeniach gimnastycznych, wykonuje polecenia N.,

IV: 2, 5, 13,

 Nauka nazw dni tygodnia, układanie zagadek



zapina guziki, próbuje sznurować buty.



utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;



układa i rozwiązuje zagadki.



przelicza elementy zbiorów czasie zabawy.

dotyczących nazw pór roku, miesięcy, dni tygodnia.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.



reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje ruchy, 19, 21.
śpiewa i tańczy;


wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza i go
recytuje;



wymienia kolejne dni tygodnia;



kulturalnie rywalizuje z innymi w czasie zabaw
sportowych;

Uwagi

Temat tygodnia: CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?
Temat
dnia

Formy aktywności dzieci

Dziecko:

podstawy
programowej

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.



inicjuje zabawy konstrukcyjne;

I: 1, 4, 5, 6, 8,

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.



śpiewa i inscenizuje powitankę;

9.

 Tupu tup po śniegu – wysłuchanie piosenki i



zapamiętuje słowa piosenki;

II: 1, 2, 7.



bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

III: 1, 2, 3, 4, 5,

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i

8, 9.

słowne, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

IV: 2, 5, 7, 13,



słucha słów wiersza i wypowiada się na jego temat;

18, 21.



zna zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy:

improwizacja ruchowa.
1. JAK WYGLĄDA ŚWIAT ZIMĄ?

Realizacja

Cele dnia

 „Bałwanek” – zabawa paluszkowa.
 Śnieżek – słuchanie wiersza i wypowiedzi na jego
temat.
 „Jak wygląda świat zimą?” – rozmowa na temat
zimowego krajobrazu.
 Pingwin – zabawa muzyczno-ruchowa.
 „Płatek śniegu” – malowanie farbami z użyciem
szablonu.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy z

mróz, śnieg, lód;


przykłada szablon do kartki, przytrzymuje i maluje
kartkę niebieską farbą;



wykorzystuje śnieg do zabawy;



utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;

 „Wirujące śnieżynki” – zabawa ruchowa.



wycina otwory w serwetkach;

 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.



podejmuje samodzielną aktywność poznawczą.

wykorzystaniem śniegu .

 Wykonanie śnieżynek z białych okrągłych serwetek.
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

Uwagi

Temat tygodnia: CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?
Temat
dnia

Cele dnia

Formy aktywności dzieci

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Dziecko:


2. IDZIEMY NA GÓRKĘ – JAK SIĘ UBRAĆ, GDY JEST ZIMNO?

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

Realizacja
podstawy
programowej

ocenia swoje zachowanie w kontekście podejmowanych

I:1, 4, 5, 6, 7,

działań i zadań;

8, 9.

 „Co zrobisz, gdy…” – ćwiczenie logicznego myślenia.



śpiewa i inscenizuje powitankę;

II: 1, 2, 3, 6, 7.

 „Zabawy w śniegu” – zabawa orientacyjno-



jest twórcze, spostrzegawcze, uzasadnia swoje

III: 1, 2, 3, 4, 5,

wypowiedzi;

8, 9.

bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

IV: 2, 5, 7, 18,

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i

21.

porządkowa.









Rytmika – zabawy umuzykalniające.
Tupu tup po śniegu – nauka piosenki i inscenizacji.
Gra na instrumentach perkusyjnych.
„Idziemy na górkę!”– słuchanie opowiadanie i
odpowiadanie na pytania do jego treści.
„Jak się ubrać, gdy jest zimno?” – rozmowa na temat
konieczności dostosowywania ubrania do pogody.
Karta pracy – podsumowanie rozmowy dotyczącej
konieczności dostosowywania ubrania do pogody.
„Przebieramy Michasię i Michała” – zabawa
dydaktyczna z zastosowaniem sylwet bohaterów.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 Konstrukcje z klocków, zabawy sylwetami
bohaterów.
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.



słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;


bierze udział w zabawach umuzykalniających,
oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;



zna słowa, śpiewa, inscenizuje piosenkę;



utrzymuje rytm utworu grając na instrumentach;



łączy przyczynę ze skutkiem;



nazywa poszczególne elementy garderoby, dopasowuje
je do odpowiednich części ciała;



wie, jak właściwie ubrać się, gdy jest bardzo zimno;



utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;



układa wieże, murki, domy z klocków;



szuka wsparcia w sytuacjach trudnych.

Uwagi

Temat tygodnia: CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?
Temat
dnia

Formy aktywności dzieci

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Dziecko:


 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

3. CZY ZE ŚNIEGU MOŻNA COŚ ZROBIĆ?

Realizacja

Cele dnia

podstawy
programowej

okazuje innym życzliwość, uśmiecha się, słucha kolegów

I: 1, 4, 5, 6, 8,

w czasie zabawy;

9.

 „Kto jest bałwankiem?” – zabawa integracyjna.



śpiewa i inscenizuje powitankę;

II: 1, 2, 7, 8.

 „Bałwanek” – zabawa paluszkowa.



rozpoznaje kształty dotykiem;

III: 1, 2, 3, 4, 5,

 Zaczarowany ogród – słuchanie wiersza i



bierze aktywny udział w zabawach ruchowych i

8, 9.

ćwiczeniach gimnastycznych, wykonuje polecenia N.,

IV: 2, 5, 18,

reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, gesty, naśladuje

21.

wypowiedzi na jego temat.
 „Czy ze śniegu można coś zrobić?”– rozmowa na

ruchy, śpiewa i tańczy;

temat rzeźb z lodu i śniegu.
 „Nasze rzeźby”– zabawa badawcza.



uważnie słucha wiersza i wypowiada się na jego temat;

 Zestaw ćwiczeń ruchowych – rozwijanie zachowań
sprzyjających zdrowiu.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – tworzenie



dokonuje analizy i syntezy głoskowej;



wypowiada się na temat kształtu przedmiotów;



dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;



wierzy we własne możliwości w czasie zabaw na śniegu;



utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;



wygniata plastelinę, tworzy kulki, placki i wałki, łączy

rzeźb ze śniegu.
 „Rzeźby”– zabawa orientacyjno-porządkowa.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Wykonanie rzeźb z plasteliny.
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

wykonane elementy;


rozumie potrzeby i emocje innych.

Uwagi

Temat tygodnia: CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?
Temat
dnia

Formy aktywności dzieci

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Dziecko:


 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

4. BADAMY ŚNIEG I LÓD!

Realizacja

Cele dnia

podstawy
programowej

werbalnie wyraża swoje oczekiwania wobec innych

I:1, 4 , 5, 6, 8,

dzieci i dorosłych;

9.

 Tupu tup po śniegu – improwizacja ruchowa do
piosenki.



śpiewa i inscenizuje powitankę;

II: 1, 2, 7.



rozpoznaje kształt dotykiem;

III: 1, 2, 3, 4, 5,

 „Kto jest bałwankiem?” – zabawa integracyjna.



bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

8, 9.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i

IV: 5, 18, 21.

 „Badamy lód i śnieg!” – przeprowadzanie
eksperymentów.
 „Woda, lód, para” – zabawa dydaktyczna.
 Muzyka zegara – kontynuacja nauki wiersza.
 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.

słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;


wyciąga wnioski z eksperymentu;



wymienia cechy i właściwości śniegu i lodu;

 „Rysujące światło” – zabawa twórcza.



bezpiecznie zjeżdża z górki na sankach;

 Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.



jest twórcze i spostrzegawcze;

 Rysowanie kół, trójkątów, kwadratów na suficie za
pomocą światłą latarki.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.



kreśli koła, trójkąty, kwadraty, wycina, wydziera,
przykleja;



utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;



uświadamia sobie przeżywane emocje i to, że odczuwają
je wszyscy.

Uwagi

Temat tygodnia: CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?
Temat

5. W KTÓRĄ STRONĘ POSZEDŁ MÓJ PIESEK?

dnia

Cele dnia

Formy aktywności dzieci

Dziecko:

Realizacja
podstawy
programowej

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.



podejmuje samodzielną aktywność poznawczą;

I: 1, 2, 4, 5, 6,

 Powitanka– utrwalenie rymowanki ze śpiewem.



śpiewa i inscenizuje powitankę;

8, 9.

 Tupu tup po śniegu – inscenizacja do piosenki.



bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

II: 1, 2, 7, 8, 10.

 „Bałwanek” – zabawa paluszkowa.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i

III: 1, 2, 3, 4, 5,

 „Co robią zwierzęta zimą?” – zabawa dydaktyczna.
 „W którą stronę poszedł mój piesek?” – słuchanie
opowiadania i odpowiadanie na pytania do jego
treści.
 „Ślady na śniegu” – rozmowa na temat śladów
zwierząt.
 „Trop” – zajęcia plastyczne.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – poszukiwanie
tropów zwierząt w okolicach przedszkola.
 Idzie zuch – pląs zuchowy.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

8, 9.

wypowiada się na temat życia zwierząt w czasie zimy;
słucha opowiadania i wypowiada się na jego temat;
jest wrażliwy w stosunku do zwierząt;
odwzorowuje zaobserwowany kształt;
jest spostrzegawczy i interesuje się otoczeniem;
rozpoznaje swoją prawą i lewą stronę.
utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
odciska swoją dłoń i stopę w plastelinie;
kulturalnie bawi się z innymi i wczuwa się w emocje
innych osób.

IV: 5, 14, 18,

 Wykonanie odcisków swojej dłoni albo stopy w
plastelinie i porównanie ich wielkości .
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.
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Uwagi

Temat tygodnia: ŚWIETO BABCI I DZIADKA
Temat

Formy aktywności dzieci

1. CO PRZYGOTUJEMY NA UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA?

dnia

Realizacja

Cele dnia
Dziecko:

postawy
programowej



Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.



zna i wypowiada fragmenty słów piosenki;

I: 1, 4, 5, 6, 8,



Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.



bierze aktywny udział w zabawach ruchowych i

9.



Dla Babci i Dziadka – zapoznanie z piosenką.

ćwiczeniach gimnastycznych, wykonuje polecenia N.,

II: 1, 2, 7, 9.



„Kto jest bałwankiem?” – zabawa integracyjna .

reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, gesty, naśladuje

III: 1, 2, 3, 4, 5,



Moja Babcia, Dziadek – słuchanie wierszy i

ruchy, śpiewa i tańczy;

8, 9.
IV: 1, 5, 13, 21.



wypowiedzi na ich temat.



uważnie słucha i wypowiada się na temat wierszy;

„Moje babcie, moi dziadkowie” – rozmowa na temat



orientuje się w schemacie własnego ciała, określa prawą i
lewą stronę;

relacji między dziećmi i dziadkami.




Zestaw ćwiczeń ruchowych – motywowanie do
dbałości o sprawność fizyczną.
„Przygotowujemy przedstawienie dla babć i
dziadków” – omówienie scenariusza i przydzielenie
ról.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zimowe zabawy:
zjazdy na sankach, lepienie bałwana, rzuty kulkami
śniegowymi do celu.
Mało nas – zabawa z piosenką.



„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.



Nauka ról do przedstawienia z okazji Dnia Babci i





Dnia Dziadka.


Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.



szanuje osoby starsze;



dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;



podejmuje działania na rzecz innych;



bierze udział we wspólnych zabawach na śniegu;



potrafi poradzić sobie z przeżywaniem emocji podczas
rozgrywania prostych gier ze współzawodnictwem –
ściganek;



podejmuje zabawy w role, przełamuje nieśmiałość i lęk;



utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności.

Uwagi

Temat tygodnia: ŚWIETO BABCI I DZIADKA
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

Dziecko:

postawy
programowej



Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 respektuje prawa i obowiązki grupowe;

I: 1, 4, 5, 6, 8,



Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych, wykonuje

9.



„Opowiem o mojej babci, moim dziadku” –

polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,

II: 1, 2, 7.

nagrywanie wypowiedzi dzieci na temat

gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

III: 1, 2, 3, 4, 8,

zainteresowań i hobby dziadków .
2. JAK SPĘDZAM CZAS Z BABCIĄ I DZIADKIEM?

Realizacja

Cele dnia






Już kółeczko zrobić czas, Adam siedmiu synów miał,
Dwóm tańczyć się zachciało, Zabawa w parach –
zabawy muzyczno-ruchowe w kręgu.
„Jak spędzam czas z babcią i dziadkiem?”– rozmowa
na temat różnych możliwości aktywnego spędzania
czasu z dziadkami.
Praca z KP1.48 –„Michał u babci”– opowiadanie
historyjki obrazkowej, dokonywanie oceny sytuacji.
Karta pracy – „Teatr u dziadka”– opowiadanie
historyjki obrazkowej, dokonywanie oceny sytuacji.
Rytmika – zabawy umuzykalniające.
Dla Babci i Dziadka – nauka piosenki i tańca.
Próba przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dnia
Dziadka.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
„Ojciec Wirgiliusz” – zabawa naśladowcza.



„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.



Rysowanie i opowiadanie o tym, w jaki sposób dzieci
spędzają czas z dziadkami.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.











 orientuje się w schemacie własnego ciała, określa prawą i
lewą stronę;
 bezpiecznie korzysta ze sprzętów kuchennych pod opieką
dorosłych;
 opowiada historyjkę obrazkową;
 bierze udział w zabawach umuzykalniających,
oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;
 zna słowa, śpiewa, inscenizuje i tańczy do piosenki;
 utrzymuje rytm utworu grając na instrumentach.
 pamięta role i wyraziście je wypowiada;
 przełamuje leki i nieśmiałość;
 rysuje na temat podany przez N. i opowiada o swojej
pracy.

9.
IV: 1, 2, 5, 7,
13, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: ŚWIETO BABCI I DZIADKA
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

3. JAKI PREZENT PRZYGOTUJEMY DLA BABCI?

Cele dnia
Dziecko:

Realizacja
postawy
programowej



Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 inicjuje zabawy w role – rodzina;

I: 1, 4, 5, 6, 7,



Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 właściwie chwyta małe przedmioty i manipuluje nimi;

8, 9.



„Kolorowe makaroniki”– malowanie makaronu.

 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych, wykonuje

II: 1, 2, 3, 7.



„Jazda samochodem” – zabawa orientacyjno-

polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,

III: 1, 2, 3, 4, 5,

porządkowa.

gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

8, 9.



„Jaka jest moja babcia?” – rozmowa na temat
upodobań i gustu babć.

 orientuje się w schemacie własnego ciała, określa prawą i
lewą stronę;

„Wachlarze – bukiety kwiatów dla babć” –

 wypowiada się na temat babci;

wykonanie bukietów.

 dostosowuje rytm do wykonywanych kroków;



„Siała baba mak” – zabawa z rymowanką.

 wykonuje prezent dla babci – skleja papier, nakleja



Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – obserwacje



elementy;

przyrodnicze i czynności samoobsługowe.

 obserwuje przyrodę z użyciem lup i lornetki;



„Robimy korale” – nawlekanie makaronu na sznurki.

 właściwie chwyta makarony – rurki, przetyka sznurek



„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.



Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

przez dziurkę i nawleka je;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 używa zwrotów grzecznościowych w zabawie.

IV: 2, 5, 7, 8,
13, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: ŚWIETO BABCI I DZIADKA
Temat

Formy aktywności dzieci

4. Z CZEGO ZROBIĆ ZAKŁADKE DO KSIĄZKI DLA DZIADKA?

dnia

Realizacja

Cele dnia
Dziecko:

postawy
programowej



Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 wspólnie i zgodnie bawi się z dziećmi;

I: 1, 4, 5, 6, 8,



Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 wykonuje laurkę: wycina, przykleja, ozdabia;

9.




„Laurka dla dziadka” – praca plastyczna.
„Znajdź chusteczkę” – zabawa orientacyjnoporządkowa.
„Jaki jest mój dziadek?” – rozmowa na temat

 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych, wykonuje

II: 1, 2, 3, 7.



upodobań i zainteresowań dziadków.

polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,

III: 1, 2, 3, 4, 5,

naśladuje dźwięki i ruchy, śpiewa i tańczy utrwala zdobytą

8, 9.

wiedzę i umiejętności;

IV: 2, 5, 8, 13,



 uważnie słucha wiersza i wypowiada się na jego temat;
„Zakładki do książek dla dziadków” – wykonanie
zakładek.
 wie, jakie zainteresowania ma jego dziadek i opowiada o
Zajęcia o emocjach – radzenie sobie z emocjami
tym;
podczas rozgrywania gier: wygrana – przegrana.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 wycina, przykleja, ozdabia;



Próba przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dnia

 wyraziście wymawia swoje kwestie z przedstawienia;

Dziadka.

 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;



„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 kulturalnie i z szacunkiem bawi się z innymi.



Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
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Uwagi

Temat tygodnia: ŚWIETO BABCI I DZIADKA
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

5. BABCIU, DZIADKU, ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚĆ!

Cele dnia
Dziecko:

Realizacja
postawy
programowej



Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 współpracuje z dziećmi wykonując konstrukcje z klocków;

I: 1, 2, 4, 5, 6,



Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 przelicza przedmioty;

8, 9.



Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – przeliczanie
przedmiotów.
„Znajdź chusteczkę” – zabawa orientacyjnoporządkowa.
Próba przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dnia
Dziadka.
Przygotowanie do uroczystości.
„Kończenie zdań”– zabawa ze słowem.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
„Babciu, dziadku, zapraszamy na uroczystość!”–

 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych, wykonuje

I: 1, 3, 4, 5, 7,

uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.

 logicznie dobiera słowa kończąc rozpoczęte zdanie;



Sprzątanie po uroczystości.

 organizuje wspólne zabawy ruchowe;



„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 mówi głośno i wyraziście w czasie przedstawienia;



Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 sprząta salę po uroczystości: wyrzuca śmieci, wyciera,








polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,

8, 9.

gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

II: 1, 2, 3, 4, 7.

 orientuje się w schemacie własnego ciała, określa prawą i
lewą stronę;

III: 1, 2, 3,4, 5,
8, 9.

 radzi sobie w sytuacjach stresowych;

IV: 1, 5, 7, 13,

 formułuje życzenia dla babci i dziadka;
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 nakrywa do stołu;

ustawia;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 spokojnie przyjmuje konsekwencje swojego zachowania.

Uwagi

Temat tygodnia: ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE
Temat
dnia

Formy aktywności dzieci

Dziecko:

Realizacji
podstawy
programowej

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 zapamiętuje teksty i ruchy;

I: 1, 4, 5, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych, wykonuje

II: 1,2, 3, 7.

 Zimowe sporty – zapoznanie z piosenką.
 „Zabawy w śniegu” – zabawa orientacyjno1. JAK BEZPIECZNIE BAWIĆ SIĘ NA LODZIE I ŚNIEGU?

Cele dnia

porządkowa.
 Rytmika – zabawy umuzykalniające.
 Zimowe sporty – nauka piosenki i inscenizacji.
 Gra na instrumentach.
 „Jak bezpiecznie bawić się na lodzie i śniegu?” –
rozmowa na temat zasad bezpieczeństwa.
 „Karta pracy – dokonywanie oceny sytuacji,
dopełnianie, kardynalny aspekt liczby.
 „Śnieżny słoik” – wykonanie kuli śniegowej.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy na
śniegu.
 Pingwin – zabawa muzyczno-ruchowa.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Przeliczanie postaci na ilustracji, opowiadanie co
dzieje się na każdym z obrazków.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,

III: 1, 2, 3, 4, 5,

gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

8, 9.

 orientuje się w schemacie własnego ciała, określa prawą i
lewą stronę;
 bierze udział w zabawach umuzykalniających,
oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;
 zna słowa, śpiewa, inscenizuje piosenkę;
 utrzymuje rytm utworu grając na instrumentach;
 pamięta krótkie wierszyki i je recytuje;
 dokonuje oceny sytuacji;
 dba o bezpieczeństwo własne i innych w czasie zimowych
zabaw;
 współpracuje w grupie;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 przelicza przedmioty, wypowiada się na temat obrazka;
 wspólnie z innymi, kulturalnie bawi się w kącikach.

IV: 2, 5, 7, 8,
13, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE
Temat

Formy aktywności dzieci

2. MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY, BO ROZGRZEWKĘ DZIŚ ROBIMY!

dnia

Realizacji

Cele dnia
Dziecko:

podstawy
programowej

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą.;

I: 1, 4, 5, 6, 8,

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 inscenizuje tekst piosenki wykonując zapamiętane ruchy;
 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych i

9.

 Zimowe sporty – inscenizacja do słów piosenki.
 „Znajdź chusteczkę” – zabawa orientacyjnoporządkowa.
 Zestaw ćwiczeń ruchowych – kształcenie motoryki
w zakresie zręczności i zwinności.
 „Dlaczego przegraliśmy?”– słuchanie opowiadania i
odpowiadanie na pytania do jego treści.
 „Postawa sportowa”– rozmowa z dziećmi na temat
zachowania podczas zawodów.
 „My się zimy nie boimy, bo rozgrzewkę dziś
robimy!”– zawody sportowe na śniegu.

ćwiczeniach gimnastycznych, wykonuje polecenia N.,

III: 1, 2, 3 ,4, 5,

reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, gesty, naśladuje

8, 9.

ruchy, śpiewa i tańczy;

IV: 2, 5, 7, 13,

 orientuje się w schemacie własnego ciała, określa prawą i
lewą stronę;
 dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, jest zręczny i
zwinny;
 uważnie słucha opowiadania i odpowiada na pytania na
jego temat;
 wie, jak kulturalnie zachowywać się w czasie zawodów;

 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 rzuca do celu;

 „Rozmarzanie”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

 bawi się z dziećmi w ogrodzie;

 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 wycina nożyczkami z papieru: bałwana, choinkę, słońce,

 Wycinanie nożyczkami drzewa, bałwana, słońca,
naklejanie ich na kartce i dorysowanie dowolnych
elementów.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

II: 1, 2, 3, 7, 8.

przykleja i dorysowuje elementy;
 komunikuje potrzebę ruchu czy wypoczynku.

21.

Uwagi

Temat tygodnia: ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE
Temat

Formy aktywności dzieci

3. WYMYŚLAMY ZABAWY ZIMOWE W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM!

dnia

Realizacji

Cele dnia
Dziecko:

podstawy
programowej

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 inicjuje zabawy konstrukcyjne;

I: 1, 4, 5, 6, 8,

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje polecenia

9.

 „Zimowe słowa” – zabawy ze słowem.
 „Bałwanek” – zabawa paluszkowa.
 „Co się stanie, gdy lód posypiemy solą?”–
eksperyment .
 Zabawy zimą – słuchanie wiersza i wypowiadanie
się na jego temat.
 „W co się bawić zimą?” – rozmowa dotycząca
różnych możliwości zabaw zimowych.
 Karta pracy – rozwijanie wyobraźni dzieci oraz
kształtowanie umiejętności manualnych.
 „Zimowy tor przeszkód” – konstruowanie
elementów toru ze śniegu.
 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym –
pokonywanie toru przeszkód.
 Zimowe sporty – inscenizacja do słów piosenki.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Wykonanie miniaturowego toru przeszkód z
plasteliny.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

N., reaguje na dźwięki, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

II: 2, 7.

 jest ciekawy świata, wyciąga wnioski z eksperymentów;

III: 1, 2, 3, 4, 5,

 uważnie słucha wiersza i odpowiada na pytania na jego

8, 9.

temat;
 jest twórcze;
 dzieli wyrazy na sylaby;
 przelicza, rysuje;
 wierzy we własne siły wykonując tor przeszkód;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 wygniata plastelinę, formuje z niej różne elementy i je
układa;
 sprząta po zabawie.

IV: 2, 5 ,6, 18,
21.

Uwagi

Temat tygodnia: ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

4. CO JEST POTRZEBNE DO UPRAWIANIA SPORTÓW ZIMOWYCH?

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

Realizacji

Cele dnia
Dziecko:
 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych, wykonuje

podstawy
programowej
I: 1, 4, 5, 6, 8,

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,

9.

 Zimowe sporty – inscenizacja do słów piosenki.

gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

II: 1, 2, 7.

 Ojciec Wirgiliusz – zabawa naśladowcza.

– zna słowa, śpiewa, inscenizuje piosenkę;

III: 1, 2, 3, 4, 5,

 Zajęcia o emocjach – podekscytowanie związane z

 uważnie słucha czytany tekst i odpowiada napytania do

8, 9.

rywalizacją.
 „Co jest potrzebne do uprawiania sportów
zimowych?” – rozmowa na temat dyscyplin
sportowych.
 Karta pracy – logiczne myślenie, sprawność
manualna.
 „Jeździmy na łyżwach!”– zabawa ruchowa.
 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
 „Rozmarzanie” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Przeliczanie zabawek i określenie, która z kolei jest
wymieniona rzecz.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

jego treści;
 wymienia dyscypliny sportowe i potrzebny do nich
uprawiania sprzęt;
 rozpoznaje emocje i uczucia i radzi sobie z nimi;
 bawi się na śniegu;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 przelicza elementy stosując liczebniki główne i
porządkowe;
 utrzymuje prawidłową postawę ciała w różnych
sytuacjach.

IV: 1, 2, 5, 7,
13, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.
 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

5. ŚCIGAMY SIĘ NA SANKACH!

Cele dnia
Dziecko:
 podejmuje wspólną zabawę z rówieśnikami, inicjuje
zabawy w kącikach zainteresowań ;

Realizacji
podstawy
programowej
I: 1, 4, 5, 6, 8.
II: 1, 2, 7.

 „Ja i mój cień” – zabawa naśladowcza.

 zna i rytmizuje powitankę;

III: 1, 2, 3, 4, 5,

 „Kto jest bałwankiem?” – zabawa integracyjna.

 jest twórcze – przedstawia sytuacje za pomocą

8, 9.







„Jaki to przedmiot?” – zabawa dydaktyczna.
„Jeździmy na łyżwach” – zabawa ruchowa.
„Ścigamy się na sankach!”– zabawy sportowe.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Tupu tup po śniegu – inscenizacja do piosenki.

 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 „Co mam na myśli?”– zabawy na określanie
stosunków przestrzennych, zabawy w parach:
jedno dziecko opisuje obrazek, drugie odgaduje co
to jest.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

pantomimy;
 bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje polecenia
N., reaguje na dźwięki, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;
 obserwuje otoczenie, nazywa jego elementy, porównuje je
z tym, co znajduje się bliżej i dalej;
 tańczy w parach;
 określa stosunki przestrzenne, opisuje obrazek, odgaduje
po opisie, co przedstawia ilustracja;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 kulturalnie i bezpiecznie bawi się z dziećmi.

IV: 2, 7, 13, 14,
21.

Uwagi

