
 

BIEDRONKI 
Styczeń 2021 r. 

Krąg tematyczny:  

KIEDY ZIMNO JEST NA DWORZE 

Cele ogólne: 

Obszar fizyczny 

 komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp. 

 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, 

wykonuje różne formy ruchu, 

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

użytkowe, w tym materiał naturalny. 

 wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką 

i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych 

chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych 

prób pisania; 

Obszar emocjonalny 

 szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne 

strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników; 

 rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i 

przeżywają je wszyscy ludzie; 

Obszar społeczny 

 ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych 

norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z 

dziećmi w zabawie, podczas odpoczynku; 

 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i 

pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy, 

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

indywidualne potrzeby; 

Obszar poznawczy 

 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu 

za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, 

impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z 

tworzyw i materiału naturalnego, 

 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa 

przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, 

nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, 

trójkąt, prostokąt), 

 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, 

 wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom. 



 

Krąg tematyczny:  

HOP, HOP NA ŚNIEGU 

Cele ogólne: 

Obszar fizyczny 

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

użytkowe, w tym materiał naturalny, 

 komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.; 

 spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku; 

 wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką 

i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych 

chwytów dłoni,  

Obszar emocjonalny 

 dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji 

estetycznej. 

 przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form 

wyrazu; 

 zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do 

podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. 

podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji, 

Obszar społeczny 

 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i 

pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy 

 odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy 

chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup,  

 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe; 

 ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych 

norm grupowych; 

 rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub 

krótsze; 

Obszar poznawczy 

 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu 

za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, 

impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z 

tworzyw i materiału naturalnego; 

 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa 

przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, 

 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, 

 powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens 

krótkich historyjek . 

 wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, 

tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym 

doświadczeniom. 

 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię 

muzyczną. 

 



 

 

Krąg tematyczny:  

MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK  

Cele ogólne: 

Obszar fizyczny 

 spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku; 

 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, 

wykonuje różne formy ruchu, 

 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych,  

 wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy 

ciała; 

Obszar emocjonalny 

 zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do 

podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. 

podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji, 

 szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne 

strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników, 

 wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia, 

Obszar społeczny 

 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe 

 przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych, 

 ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych 

norm grupowych; 

 nawiązuje relacje rówieśnicze, 

 używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej 

przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania, 

Obszar poznawczy 

 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; 

uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, 

teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych 

podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w 

grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są 

wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami; 

 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń 

w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, 

układa i rozwiązuje zagadki; 

 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, 

 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu 

za pomocą języka mówionego; 

 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię 

muzyczną; słucha, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega 

zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją 

ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł 

dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe. 

 



 

Krąg tematyczny:  

CZAS NA ZIMOWE OBSERWACJE 

Cele ogólne: 

Obszar fizyczny 

 spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku 

 komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp. 

 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z 

przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne,  

z czworakowaniem, rzutne; 

 zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności 

higieniczne; 

 wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie,  

Obszar emocjonalny 

 przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form 

wyrazu, 

 dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji 

estetycznej, 

 rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem, 

Obszar społeczny 

 przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i 

przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze, 

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

indywidualne potrzeby; 

 ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych 

norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z 

dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku; 

Obszar poznawczy 

 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, 

opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie 

wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, 

korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół; 

 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń 

w prostych historyjkach obrazkowych. 

  eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię 

muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa porusza się przy muzyce i do 

muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, 

chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; 

 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, 

 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu. 

 


