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 korzystanie z toalety, 

 spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem. 

 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, 

zabaw ruchowych), 

 nabywanie koordynacji ruchowej. 

 uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych , 

 rytmiczne poruszanie się przy muzyce. 

 rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, 

 przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach, 

 podejmowanie prób wspólnych zabaw, 

 dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi. 

 odpowiadanie na pytania, 

 poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie 

narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób. 

 uważne słuchanie rozmówcy, 

 swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych. 

 uczestniczenie w zabawach naśladowczych. 

 uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku 

satysfakcję i radość, 

 wskazywanie wymienionych części ciała, 

 liczenie palców, przedmiotów itp.. 

 udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie. 

 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, 

zabaw ruchowych), 

 reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu. 

 rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, 

 odpowiadanie na pytania. 

 spacerowanie w pobliżu przedszkola. 

 obserwowanie piszących dorosłych, 

 słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego. 

 reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu, 

 rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej. 

 określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, 

wysoko, nisko, 



 zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, 

w klockach, 

 porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących 

między nimi, 

 używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki, 

 układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru, 

 obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie. 

 ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze 

roku, 

 słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia 

 rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie 

różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami, 

 rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy, 

 słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, 

 określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, 

wysoko, nisko, 

 

 

TEMATYKA: 
1. JESTEM SAMODZIELNY W KUCHNI 

2. W KRAINIE BAŚNI 
3. CHCIAŁBYM BYĆ MATEMATYKIEM 

4. CHCIAŁBYM BYĆ MUZYKIEM 
 

 
W lutym uczymy się „Piosenki o sprzątaniu domu” 

„Mama i tata to nie są roboty, 
zawijaj rękawy bierz się do roboty! 

 
Samo się nie zrobi pranie, prasowanie 

i mycie podłogi i kurzy ścieranie. 
Same się ubrania nie poukładają 
i same talerze się nie pozmywają 

Mama i tata... 
twoje łózko nie chce samo się pościelić, 
a chwasty w ogródku same się wypielić 

Mama i tata... 
Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają, 



wszyscy niech tak samo o porządek dbają. 
Mama i tata .. 

Samo się nie zrobi pranie, 
prasowanie i mycie podłogi i kurzy ścieranie. 
Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają,  

wszyscy niech tak samo o porządek dbają" 

 
 

                                            
 

oraz wiersza "Każdy sprząta po sobie" 

 

 W naszym domku, w czterech kątach 
 każdy sam po sobie sprząta. 
 Pierwszy kącik jest Elżbietki, 
 która właśnie sprząta kredki. 

 Drugi kącik jest Agatki 
 chowa szmatki do szufladki. 

 Trzeci kącik jest Rozalki, 
 która sprząta (do szuflad) pokój lalki. 

 W czwartym kącie, w kącie Janki 
 ktoś wycinał wycinanki. 
 Na podłodze, koło szafki 

 ktoś rozrzucił jakieś skrawki. 
 Ktoś zostawił klej otwarty 

 w zaśmieconym kącie czwartym. 
 Kto tu sprzątnie moje dzieci? 

 Oczywiście ten co śmieci! 

 

 


