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Obszar fizyczny  

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

 Zachęcanie do dokładnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. 

  Rozwijanie orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała. 

 Rozwijanie sprawności fizycznej. 

 Rozwijanie motoryki małej. Doskonalenie precyzyjnych ruchów rąk. 

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

Obszar emocjonalny 

 Rozwijanie pewności siebie. 

 Wdrażanie do rozpoznawania i nazywania własnych emocji. 

 Kształtowanie postaw moralnych. 

 Budowanie wiary we własne siły. 

 Kształtowanie (w poczuciu bezpieczeństwa) odpowiedzialności za własne zachowanie w 

okresie pandemii Covid-19. Utrwalanie obowiązujących zasad. 

Obszar poznawczy 

 Poznawanie nowej wartości „dociekliwość”. 

 Rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności słuchania ze zrozumieniem. 

 Kształtowanie umiejętności myślenia analitycznego. 

 Poznawanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów. 

 Doskonalenie umiejętności formułowania i wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji 

i badań. 

 Poznawanie części ciała i wybranych organów. 

 Poszerzanie wiadomości dzieci na temat funkcjonowania organizmu. 

 Poszerzanie doświadczeń przyrodniczych. 

 Poznawanie wybranych dziecięcych piosenek. 

 Rozwijanie umiejętności wokalnych. 

 Kształtowanie poczucia rytmu. 

 Rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej. 

 Poznawanie funkcji i zastosowania różnych okularów. 

 Poznawanie korzyści płynących z bycia dociekliwym. 

 Rozwijanie spostrzegawczości i myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności 

formułowania wniosków. 

 Poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny. 

 Poznanie właściwości magnesu. 

 Rozwijanie słownika czynnego u dzieci, budowanie wypowiedzi. 

 Rozbudzanie ciekawości poznawczej. 

 Poszerzanie wiedzy na temat wybranych planet. 

 Rozwijanie umiejętności artykulacyjnych i fonacyjnych.  
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 Poznanie wartości „szczerość” 

 Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich. 

 Zachęcanie do szczerości i mówienia prawdy. 

 Poznawanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku. 

 Uwrażliwianie na piękno przyrody. 

 Doskonalenie umiejętności przeliczania. 

 Budowanie dziecięcej wrażliwości na piękno muzyki klasycznej. 

 Poznawanie zwierząt żyjących na wsi. 

 Doskonalenie umiejętności klasyfikacji elementów ze względu na jedną cechę. 

 Poszerzanie doświadczeń plastycznych. Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy 

plastycznej. 

Obszar społeczny 

 Budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie. 

 Wdrażanie do zgodnej współpracy podczas działania. 

 Zachęcanie do życzliwego zwracania się do siebie nawzajem. 

 Zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zajęć i zabaw swobodnych. 

 Integracja grupy rówieśniczej. 

 Ćwiczenie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej podczas zabawy. 

 

 

 

 


