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I. Wychowanie zdrowotne
♦ Prowadzenie codziennych ćwiczeń porannych.
♦ Zestaw ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych przy muzyce – rozwijanie motoryki
ciała i płynności ruchów.
♦ Zachęcanie dzieci do dbania o codzienną higienę w przedszkolu.
♦ Stosowanie profilaktyki zdrowotnej - rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza
pediatry oraz potrzeby stałego kontrolowania i leczenia zębów.
♦ Rozumienie konieczności dbania o czystość osobistą (codzienna
zależności od potrzeb, mycie zębów, itp.).
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♦ Wykazywanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych: samodzielne zapinanie
guzików i ich odpinanie, zasuwanie suwaków przy ubraniu, próby wiązania sznurowadeł,
oraz porządkowych.
♦ Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez podejmowanie i wykonywanie prac w
przedszkolu i w domu, tj.: utrzymywanie w porządku swoich zabawek, przyborów do
rysowania i malowania, książek i czasopism.
II. Wychowanie społeczno – moralne
♦ Zdobywanie przekonania, że nikt nie jest doskonały i ja także nie – dlatego mam prawo się
pomylić, bo jak powiada przysłowie: „Mylić się jest rzeczą ludzką”.
♦ Zwrócenie uwagi na to, że czasem ktoś jest sam i trzeba go wtedy zaprosić do wspólnej
zabawy, gry, aby nie było mu smutno.

♦ Przyzwyczajanie do zgodnego współdziałania w zespole (organizowanie wspólnych zabaw i
zajęć z podziałem na role, pracy w zespole, itp.).
♦ Poszanowanie własności i wytworów pracy swoich kolegów.
♦ Rozumienie, że inni czują i przeżywają różne zdarzenia podobnie – to samo ich cieszy i to
samo martwi.
♦ Uczenie się mówienia miłych słów, np. „lubię, kiedy się do mnie uśmiechasz”, „cieszę się,
że chcesz się ze mną bawić” oraz posługiwanie się słowami: proszę, przepraszam, dziękuję,
dzień dobry, do widzenia.
♦ Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki. Rozumienie pojęcia: „wspólna własność”.
♦ Słuchanie utworów literackich, gdzie występują postacie prezentujące postawy właściwe i
naganne. Rozpoznawanie i nazywanie ich, próby uzasadnienia swoich sądów moralnych.
III. Wychowanie umysłowe
♦ Nabywanie zwyczaju kolejnego wypowiadania się podczas rozmów w zespole.
♦ Poszerzanie i utrwalanie wiadomości na temat pory roku, zimowych zabaw i
bezpieczeństwa.
♦ Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni względem
siebie.
♦ Odwzorowywanie i odtwarzanie ułożenia przedmiotów, figur.
♦ Coraz bardziej dokładne spostrzeganie służące wyodrębnianiu różnorodnych, zewnętrznych
cech przedmiotów, zwierząt, czynności, zjawisk, zdarzeń.
♦ Rozumienie potrzeby opiekowania się i systematycznego dokarmiania zwierząt zimą.
♦ Ćwiczenia w mówieniu: sprawne posługiwanie się przymiotnikami, poprawne budowanie
zdań oraz wypowiedzi wielozdaniowych.
♦ Nabywanie umiejętności wyrażania własnych myśli i sądów. Uzupełnianie wypowiedzi
kolegów.
♦ Zwrócenie uwagi na stany emocjonalne bohaterów. Wyrażanie ich postawą ciała i mimiką.
♦ Utrwalenie wiadomości na temat poznanych figur geometrycznych płaskich: koła, trójkąta,
prostokąta, kwadratu (kształt, nazwa) podczas ćwiczeń i zabaw.
♦ Zabawy z literkami. Zapoznanie z literkami - s, S; r, R; Czytanie wyrazów, zdań, krótkich
tekstów obrazkowo-wyrazowych. Rozwiązywanie rebusów.
♦ Rysowanie wzorów graficznych – zwrócenie uwagi na prawidłowy chwyt ołówka, kierunek
kreślenia liter: s, S; r, R; płynność i ciągłość ruchu.
IV. Wychowanie estetyczne
♦ Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie pracy plastycznej techniką „orgiami
płaskie koła” – „Ptaki”

♦ Doskonalenie umiejętności rysowania postaci ludzkiej: nos, brwi, dłonie, stopy, szyja.
Zaznaczenie na rysunku stanów emocjonalnych: wesoły, smutny.
♦ Rysowanie patykiem na podkładzie z farby „klejówki” – temat pracy – Zima”. Rysowanie
zapamiętanych elementów charakterystycznych dla aktualnej pory roku, sprawne
posługiwanie się przyborami.
♦ Lepienie z plasteliny – modelowanie sylwetki ptaka z jednego kawałka plasteliny.
Ugniatanie, wyciąganie dłonią drobnych elementów – kształtowanie sprawności i siły mięśni
dłoni.
Piosenki dla dzieci.
Śpiewające Brzdące - Nasza planeta
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I

Tekst piosenki:
1. Nasza planeta wzywa nas,
Na Ziemi misję zacząć czas.
Wołamy głośno S.O.S.
Pomoc potrzebna Ziemi jest.
Ref. Trzeba nam zieleni,
Czystej atmosfery,
Segregacji śmieci,
Pomogą w tym dzieci.
2. Ekologiczna misja trwa,
Sadzimy drzewa gdzie się da.
Wołamy głośno S.O.S.
Pomoc potrzebna Ziemi jest.
Ref. x2

