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„Żabki”.
Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych;
 uczestniczenie w zabawach ruchowych;
 przyjmowanie prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń;
 rozwijanie płynności ruchów;
 wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych. Utrwalanie zasad postępowania

i zachowania w dobie epidemii. Uwrażliwienie dzieci na częste mycie rąk , nie 
dotykanie do buzi brudnymi rękami;

 kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór 
ubrania odpowiedniego do panujących warunków atmosferycznych oraz 
przestrzeganie bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie;

 Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
 rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich oraz pozytywnego 

reagowania na nowe sytuacje; 
 rozpoznawanie i nazywanie takich wartości jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda 

szacunek, uczciwość, odwaga, tolerancja;
Społeczny obszar rozwoju dziecka

 rozwijanie umiejętności dziecka w zakresie współpracy w grupie- podejmowanie prób
przezwyciężania nieśmiałości, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, rozstrzygania 
nieporozumień i konfliktów we właściwy sposób (rozmowa, negocjacja, kompromis), 
panowanie nad trudnymi emocjami;

 wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka  w sytuacji zabawy: rozwijanie 
samodzielności we wszystkich obszarach, czerpanie radości z wykonywanych prac i 
ich efektów;

 poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w
grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe
zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach; 
spokojne oczekiwanie na swoją kolej; podejmowanie trudnych decyzji służących 
dobru, przeciwstawianie się złu; kształtowanie właściwych postaw społecznych;

 rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez: 
Dzień Babci i Dziadka; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, 
dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania 
radości ze wspólnej pracy dla innych.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Aktywność przyrodnicza 

 obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą;
 uświadomienie znaczenia czystego powietrza w życiu człowieka oraz otaczającej go 

przyrody;
 budzenie wrażliwości na konieczność niesienia pomocy zwierzętom podczas okresu 

zimowego;
 zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze typowe dla zimy np. śnieg, szron, lód;
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„Żabki”.
Aktywność polonistyczna 

 rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo – 
skutkowe;

 czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów;
 wprowadzanie liter z, Z, b, B, n, N, s, S;
 rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich;

Aktywność matematyczna 
 rozwijanie umiejętności związanych z przeliczaniem;
 ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach oraz zbiorach zastępczych;
 wprowadzenie cyfry 6, kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą cyfr 1 – 6 i 

znaku +,=;
 rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie następstwa dni tygodnia i 

miesięcy; posługiwanie się pojęciami wczoraj, dzisiaj, jutro, nazwami dni tygodnia i 
miesięcy; poznanie sposobów mierzenia czasu; zabawy zegarem – odczytywanie 
pełnych godzin;

Aktywność plastyczna 
 rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci podczas malowania , rysowania, 

komponowania z  wykorzystaniem różnorodnych technik;
Aktywność muzyczna 

 zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim;
 rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci, poznanie piosenek, określanie nastroju 

muzyki, powtarzanie i kontynuowanie rytmów ;
 rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych poprzez naukę piosenek z okazji 

Dnia Babci i Dziadka;
 improwizowanie ruchem muzyki, melodyjne i ładne śpiewanie piosenek;
 stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej, gra na instrumentach;


