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1. ZWIERZĘTA SĄ GŁODNE 

Cele: 

• rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska 

• uwrażliwianie na los zwierząt, ukazanie potrzeby dokarmiania ich zimą 

• nazywanie i poznawanie wyglądu wybranych ptaków odwiedzających karmnik  

• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą 

• słuchanie odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich 

• układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych 

• składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru 

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

• rytmiczne poruszanie się przy muzyce 

• odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt  

 

2. JESTEŚMY SAMODZIELNI W KUCHNI 

Cele: 

• zapoznanie z pracą kucharza 

• zapoznanie z zasadami bezpiecznego i higienicznego przygotowywania posiłków 

• poznawanie i nazywanie wybranych urządzeń i sprzętów kuchennych 

• rozwijanie mowy, wzbogacanie słownika dziecięcego  

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanych tekstów literackich 

• liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych 

• wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami 

• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku 

• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych 

• rozwijanie umiejętności wokalnych 

• rozwijanie sprawności całego ciała  

• rozwijanie umiejętności pracy w małych zespołach 

• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z plasteliny 

 

3. BAŚNIOWY ŚWIAT 

     Cele:  

• słuchanie bajek, baśni, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego 

•  doświadczanie na konkretnych przykładach (zachowania bohaterów literackich, sytuacje dnia 

codziennego) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi 

• uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie 

• reagowanie na humor zawarty w utworze literackim lub w danej sytuacji 

• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu 

• liczenie palców, przedmiotów itp. 

• ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później) 



• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, 

bieżnych, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, ze śpiewem 

• wystukiwanie rytmów piosenek 

• rozwijanie sprawności manualnej poprzez tworzenie prac plastycznych związanych z omawianym 

tematem 

 

4. CHCIAŁBYM BYĆ MATEMATYKIEM 

Cele: 

• używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki 

• zauważanie rytmów i kontynuowanie ich 

• doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na wskazaną cechę 

• doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym dla dziecka zakresie 

• rozwijanie mowy, zachęcanie do wypowiadania się na temat wysłuchanych utworów literatury 

dziecięcej 

• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych 

• reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu 

• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w 

czasie zabawy 

 

 


