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Tematyka:  

1. Tu mieszkam 

2. Dzień i noc 

3. Wycieczka do zoo 

4. Zabawy z mama i tatą 

 

 

 

1. Aktywność społeczno-przyrodnicza: 

 Współpracuje w zespole 

 Wie jak nazywa się miasto w którym mieszka 

 Zna imiona członków rodziny 

 Odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej oraz do swojej rodziny. 

 Odnosi się z szacunkiem do rodziców 

 Rozpoznaje i nazywa zwierzęta egzotyczne 

 Wie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, przejawia wobec nich troskę 

 Rozumie stałe następstwo dnia i nocy 

 Zna niektóre zwierzęta prowadzące nocny tryb życia 

 Stara się uczestniczyć w rozmowach na bliskie mu tematy 

 Rozumie znaczenie wyrazów: luneta, astronom, globus 

 

 

2. Aktywność ruchowo-zdrowotna: 

 Jest sprawne pod względem ruchowym 

 Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i wyjść poza teren 

przedszkola 

 Ubiera się stosownie do pogody 

 Wie o konieczności przebywania na świeżym powietrzu 

 Jest sprawne w ubieraniu się i rozbieraniu się 

 Jest sprawne ruchowo, wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 

 

 

 

 



3. Edukacja językowo-literacka i słuchowa: 

 Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat 

 Słucha ze zrozumieniem. 

 Rozwija aparat mowy. Uczestniczy w zabawach artykulacyjnych. 

 Buduje proste zdania 

 Dzieli proste wyrazy na sylaby 

 Słucha tekstów literackich i rozmawia na ich temat 

 Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe 

 Słucha ze zrozumieniem 

 

 

4. Aktywność matematyczna: 

 Przelicza elementy w zbiorze 

 Dostrzega i kontynuuje układy rytmiczne 

 Określa kierunki: prawa – lewa strona 

 Segreguje przedmioty według określonej cechy 

 Rozpoznaje figury geometryczne 

 Posługuje się pojęciem para 

 Segreguje przedmioty według określonych zasad 

 Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową 

 Rozpoznaje figury geometryczne 

 

 

5. Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna: 

 Rysuje po śladzie 

 Koloruje 

 Obrysowuje szablony 

 Wykonuje prace plastyczno-techniczne 

 Prawidłowo trzyma kredkę 

 Posługuje się nożyczkami i klejem 

 

 

6. Aktywność muzyczna: 

 Śpiewa proste piosenki 

 Reaguje na zmianę tempa w muzyce 

 Chętnie uczestniczy w muzycznych zabawach ruchowych 

 Potrafi ruchem zilustrować muzykę 

 Wygrywa rytm na przedmiotach 

 Uczy się prostych piosenek 

 

 



 

Piosenka „Moja wesoła rodzinka” 
 

1. My rodzinę dobrą mamy, 

zawsze razem się trzymamy! 

I choć czasem czas nas goni, 

My jak palce jednej dłoni! 

  

Ref: Mama, tata, siostra, brat 

I ja – to mój mały świat! 

Dużo słońca, czasem grad – 

To wesoły jest mój świat! 

  

2. Mama zawsze kocha czule, 

ja do mamy się przytulę, 

w bólu, żalu i rozterce, 

bo mam mama wielkie serce! 

  

Ref: Mama, tata, siostra, brat 

I ja – to mój mały świat! 

Dużo słońca, czasem grad – 

To wesoły jest mój świat! 

  

3. Z tatą świetne są zabawy, 

z nim świat robi się ciekawy! 

Tata ma pomysłów wiele, 

jest najlepszym przyjacielem! 

  

Ref: Mama, tata, siostra, brat 

I ja – to mój mały świat! 

Dużo słońca, czasem grad – 

To wesoły jest mój świat! 

 

4. Kiedy nie mam taty, mamy, 

wszyscy sobie pomagamy! 

I choć sprzątać nie ma komu, 

jest wesoło w naszym domu! 

  

Ref: Mama, tata, siostra, brat 

I ja – to mój mały świat! 

Dużo słońca, czasem grad – 

To wesoły jest mój świat! 

 

 

 


