
Tematy miesiąca: 

1. Pada deszcz 

2. Jestem Polką, jestem Polakiem 

3. Dbamy o zdrowie 

4. Domowi ulubieńcy 

 

Obszar fizyczny: 

 zakładanie ubrań, butów, 

 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych), 

 uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych, 

 wskazywanie części ciała i ich nazywanie, 

 nabywanie koordynacji ruchowej, 

 wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji, 

 spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem 

 uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z 

elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści 

ruchowych, ze śpiewem. 

 

Obszar społeczny: 

 odpowiadanie na pytania, 

 podejmowanie prób wspólnych zabaw, 

 odpowiadanie na pytania, 

 stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy). 

Obszar emocjonalny: 

 podejmowanie prób wspólnych zabaw, 

 poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności 

 dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi. 



Obszar poznawczy: 

 powtarzanie krótkich rymowanek, 

 wypowiadanie się prostymi zdaniami, 

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

 liczenie palców, przedmiotów itp., 

 nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta), 

 wymienianie i nazywanie wybranych zawodów, 

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

 układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru, 

 nazywanie symboli narodowych, 

 spacerowanie w pobliżu przedszkola, 

 recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy, 

 wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu, 

 podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tekst piosenki „Kotek Puszek”. 

 Kotek Puszek z czarną łatką  

 dziś w przedszkolu był z Agatką, 

 a z kieszeni u fartuszka 

 wyglądały małe uszka. 

 Nagle ruszył się fartuszek, 

 na podłogę skoczył Puszek, 

 teraz kotku będziesz z nami, 

 my już ciebie nie oddamy! 

 

Tekst piosenki „Toczą się kasztanki trzy”. 

1. Toczą się kasztanki trzy, hop la la. 
Dwa wesołe, jeden zły, hop la la. 
To dlatego złoszczę się, hop la la, 
bo nikt nie chce zabrać mnie, hop la la. 
  
2. Woła Ola, woła Jaś, hop la la. 
Już kasztanku jesteś nasz, hop la la. 
Śmieje się kasztanek w głos, hop la la, 
z nim kasztanków cały stos, hop la la.  
 

Wierszyk „OWOce”.  

Jabłuszko, śliweczka 

żółciutka gruszeczka. 

Wpadły do fartuszka, 

a potem do brzuszka. 

 


