
GRUDZIEŃ 

 
Tematy kompleksowe: 

 
1. Spotkanie z bajką 

2. Czekamy na zimę 

3. Zimowe zabawy 

4. Czekamy na święta i Nowy rok 

 

Umiejętności dzieci: 
 

 Obszar fizyczny: 
- uczestniczy w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych,  

- używa chwytu pisarskiego podczas rysowania,  

- samodzielnie ubiera się i rozbiera, 

- spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu, próbuje sprzątać po 

posiłku, 

- komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp., 

- wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej 

postawy ciała,  

- inicjuje zabawy konstrukcyjne, buduje, majsterkuje, wykorzystując zabawki, 

materiały użytkowe,  

 
Obszar emocjonalny:  
- rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że 

odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie,                    

-wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia,  

- dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła 

satysfakcji przyrodniczej,  

-przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka 

form wyrazu,  
 

Obszar społeczny        
- obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe, 

- komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty 

werbalne i pozawerbalne, 

- wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy, - obdarza 

uwagą inne dzieci i osoby dorosłe,  

- respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób zwracając uwagę na ich 

indywidualne potrzeby,  



- nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami 

społecznymi,  
 

Obszar poznawczy  

- posługuje się jęz. polskim w mowie zrozumiałej dla innych, mówi płynnie, 

wyraźnie,  

-odpowiada na pytania, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach 

obrazkowych, rozwiązuje zagadki,   

- eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem rozwijając swoją 

wyobraźnię muzyczną, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki,  

- potrafi uczestniczyć w rozmowach prowadzonych przez nauczyciela i w 

zabawach dziecięcych, 

- posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, 

- rozpoznaje charakterystyczne symbole związane ze świętami Bożego 

Narodzenia (choinka, Mikołaj, kolędy, prezenty), 

- uczy się słuchać opowiadań lub bajek o tematyce związanej ze świętami 

Bożego Narodzenia 

- grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia 

typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne, 

- odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługuje się mową, mimika, 

gestem i ruchem,  

- umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych,  

-uczestniczy w uroczystości spotkaniach z Mikołajem w przedszkolu, 

- poznaje kolędy i próbuje je śpiewać, 

- zna wierszyk i piosenkę o tematyce świątecznej,  

- potrafi rozpoznać drzewo iglaste (choinka), znajdujące się w najbliższym 

otoczeniu,  
 

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:  
 

Dziecko potrafi: 
 

 stosować określenia dłuższy od…, krótszy od… porównując 2 paski, liczy do 

6 i więcej, 

  rozpoznać kształt figur geometrycznych, wyszukać w sali innych 

przedmiotów w danym kształcie, 

  posługiwać się pojęciem para przy określaniu zbioru dwuelementowego, 

  różnicować, porównywać i nazywać długość przedmiotów: dłuższy niż…, 

krótszy niż…, taki sam, 

 używać nazw określających położenie przedmiotów w przestrzeni np. „ na 

górze”, „ na dole”, „z prawej strony” , „ z lewej strony” itp. 

 układać obrazki z części wg. Gruszczyk – Kolczyńskiej; 

 określić położenie przedmiotów w przestrzeni: na, pod, obok, wysoko, nisko. 

 


