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1. Kto gdzie pracuje? 

2. Zdrowe odżywianie 

3. Żegnamy bałwanka 

4. Wiosna na wsi 
Umiejętności dzieci: 

1. Kto gdzie pracuje? 

Dziecko: 
I obszar fizyczny 

- uczestniczy w zabawach ruchowych  

- pamięta o myciu rąk po używaniu kleju 

- poznaje urządzenia usprawniające pracę człowieka 

- odkłada swoje prace plastyczne na półki w kąciku plastycznym  

II obszar emocjonalny 

- rozpoznaje i nazywa emocje osób przedstawionych na ilustracjach  

- przezwycięża nieśmiałość i wypowiada się na forum grupy  

- z zaufaniem zwraca się do osób dorosłych w przedszkolu  

III obszar społeczny 

- zdaje sobie sprawę ze swoich zainteresowań   

- kulturalnie odnosi się do dorosłych i dzieci  

- słucha poleceń nauczyciela  

IV obszar poznawczy 

- wypowiada się na temat ważnych zawodów, takich jak lekarz, strażak, policjant, nazywa postaci przedstawione na 

obrazkach  

- wzbogaca wiedzę na temat różnych zawodów (listonosz, pracownik poczty, kucharz, sprzedawca) 

- rozwiązuje zagadki  

- wypowiada się na temat ilustracji  

- podaje nazwy sklepów, w których można kupić dane produkty 

- przedstawia scenki tematyczne na tle muzyki  

- łączy elementy za pomocą kleju  

 

2. Zdrowe odżywianie 

Dziecko: 

I obszar fizyczny 

- mówi umiarkowanym głosem 

- próbuje nowych potraw, pokonując uprzedzenia  

- rozwija sprawność ruchową  

- II obszar emocjonalny 

- uczy się rozumieć uczucia innych osób  

- wie do kogo może zwrócić się o pomoc w przedszkolu 

III obszar społeczny 

- zauważa odmienne upodobania rówieśników dotyczące jedzenia 

- zna zasadę dotyczącą sprzątania po pracy lub zabawie  

- słucha ze zrozumieniem wypowiedzi nauczyciela kierowanych bezpośrednio do niego 

IV obszar poznawczy 

- dzieli nazwy warzyw i owoców na sylaby (analiza i synteza sylabowa)  

- wymienia zdrowe i niezdrowe produkty spożywcze 

- posługuje się pojęciami dotyczącymi pory dnia (rano, południe wieczór)  

- maluje kubek tak, by pasował do talerzyka 

- śpiewa z nauczycielem oraz innymi dziećmi, podczas śpiewu operuje kukiełką 

- rozpoznaje znaczenie umownego gestu – przyłożenie palca do ust oznacza ciszę  

 

 



3. Żegnamy bałwanka 

Dziecko: 

I obszar fizyczny 

- wie, że hałas ma zły wpływ na słuch  

- samodzielnie przygotowuje sobie niektóre materiały do przygotowania pracy plastycznej  

II obszar emocjonalny 

- nawiązuje kontakty z rówieśnikami  

- wie, ze nie zawsze może natychmiast otrzymać to, czego chce  

III obszar społeczny 

- nabiera wiary we własne możliwości  

- stara się przestrzegać ustalonych zasad  

- zna swoje obowiązki w przedszkolu  

- słucha instrukcji prezentowanych przez nauczyciela  

IV obszar poznawczy 

- nazywa i wskazuje na tablicy demonstracyjnej oznaki wiosny  

- reaguje odpowiednim ruchem na zmiany artykulacji i na element melodyczny 

- słucha i wypowiada się na temat treści wiersza  

- rozpoznaje i nazywa symbole określające pogodę wraz z charakterystycznymi cechami marcowej pogody  

- wyjaśnia, jaki zwyczaj jest związany z pożegnaniem zimy – topienie marzanny 

- układa historyjkę obrazkową 

 

4. Wiosna na wsi 

Dziecko: 

I obszar fizyczny 

- przybiera właściwą pozycję podczas stania, chodzenia, siedzenia  

- bierze udział w zabawach ruchowych  

II obszar emocjonalny 

- wie, że zwierzętami hodowlanymi i domowymi trzeba się opiekować  

- podziwia poszczególne elementy wiejskiego krajobrazu  

III obszar społeczny 

 - bierze udział we wspólnych zabawach i zajęciach z całą grupą  

- podchodzi do  nauczyciela na wezwanie  

- wypowiada się na forum grupy  

IV obszar poznawczy 

- nazywa i opisuje zwierzęta mieszkające na wiejskim podwórku  

- słucha opowiadania i wypowiada się na temat jego treści  

- odróżnia dźwięki instrumentów perkusyjnych  

- prawidłowo powtarza prezentowany przez nauczyciela rytm  

- rozwiązuje zagadki słuchowe  

- nazywa domy zwierząt hodowanych na wsi  

- ilustruje ruchem utwór muzyczny  

 

Kompetencje matematyczne: 

Dziecko:  

- klasyfikuje obiekty według rodzajów, ustawia je w szeregach, przelicza 

- porównuje przedmioty z uwagi na wybraną cechę 

- przelicza obiekty i układa po tyle samo 

- liczy w dostępnym dla siebie zakresie 

 

 


