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Obszar fizyczny  

 Kształtowanie nawyków higienicznych. Wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie.  

 Nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych. 

 Rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej oraz ruchowo-słuchowo-wzrokowej. 

 Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. 

 Zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu. 

Obszar emocjonalny 

 Rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych. 

 Utrwalanie zasad obowiązujących w przedszkolu w okresie pandemii COVID-19.  

 Kształtowanie (w poczuciu bezpieczeństwa) odpowiedzialności za własne zachowanie. 

 Nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności innych. 

 Budzenie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od wieku. Uwrażliwianie na 

potrzeby ludzi starszych. 

 Budowanie wiary we własne siły. 

 Zachęcanie do przełamywania lęku przed zaprezentowaniem się w grupie podczas występu. 

Obszar poznawczy 

 Poznawanie pojęcia „szacunek”, usystematyzowanie wiadomości na temat pojęcia 

„szacunek”. 

 Poznawanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień-noc). 

 Wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego. 

 Poznawanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności. 

 Poznawanie poszczególnych etapów życia człowieka. 

 Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym 

wieku. 

 Poszerzanie doświadczeń językowych. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.  

 Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi oraz wypowiadania się na określony temat. 

 Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia. 

 Poszerzanie doświadczeń matematycznych. Doskonalenie umiejętności przeliczania. 

Poznawanie pojęcia para. 

 Rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w 

pary. 

 Poznawanie zastosowania kalendarza. 

 Rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów. 

 Poszerzanie doświadczeń plastycznych. 

 Zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci i dziadka. 

Rozwijanie umiejętności planowania działań podczas wykonywania pracy plastycznej. 

 Poszerzanie wiadomości na temat zdrowia jako wartości. 

 Nabywanie umiejętności formułowania wniosków. 
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 Wdrażanie do dbania o własne zdrowie. 

 Utrwalanie wiadomości na temat form spędzania czasu zimą. 

 Rozwijanie pamięci słuchowej i wzrokowej. 

 Poznawanie wartości „zdrowie”. Kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia. 

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego. 

 Uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą. 

 Zapoznanie się z zawodem farmaceuty i jego miejscem pracy. 

 Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności tanecznych.  

 Nabywanie wiadomości związanych ze zdrowym stylem życia. 

 Rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych. 

 Poznanie pojęcia „taniec” i kroków do „Polki kłanianki” 

Obszar społeczny 

 Budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie. 

 Wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania. 

 Wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery. 

 Wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania ćwiczeń i wspólnych zabaw. 

 Mobilizowanie dzieci do pomagania sobie nawzajem podczas wykonywania zadań.  

 

 

 

 


