
 

STYCZEŃ 

OCZEKIWANE EFEKTY 
DZIECKO 

 

 obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie zimą, zwraca uwagę na koloryt i piękno przyrody w 

zimowej szacie, ogląda drzewa znajdujące się w bliskim otoczeniu 

 zna zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy: śnieg, mróz, zimno, lód 

 ubiera się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku, 

samodzielnie zakłada ubrania: spodnie, czapka, buty, rękawiczki z jednym palcem 

 chętnie przebywa na świeżym powietrzu – uczestniczy w spacerach, zabawach w ogrodzie 

przedszkolnym 

 uczestniczy w zabawach badawczych w celu poznania właściwości śniegu i lodu, szukając 

odpowiedzi na pytanie: „Czy śnieg, lód jest czysty?” 

 zna zasady bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie 

 uczestniczy w zabawach konstrukcyjnych, buduje z naturalnych materiałów (śnieg) 

 uczestniczy w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, 

bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, 

rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem 

 zna sposoby przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują 

 słucha i rozpoznaje różne odgłosy przyrody, różnicuje i naśladuje głosy zwierząt  

 odtwarza ruchem całego ciała sposoby poruszania się zwierząt 

 rozpoznaje przedmioty, rośliny, zwierzęta za pomocą różnych zmysłów 

 rozpoznaje rożne zawody po charakterystycznym ubiorze, atrybutach i czynnościach, jakie 

wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywa narzędzia pracy 

 okazuje szacunek, pozytywne uczucia najbliższym członkom rodziny 

 nazywa członków rodziny: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek 

 uczestniczy w krótkich programach artystycznych 

 podaje swoje imię i nazwisko 

 stosuje formy grzecznościowe w różnej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy) 

 rozumie znaczenie estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa 

 podejmuje próby wspólnych zabaw 

 nie przeszkadza innym dzieciom w zabawie 

 współdecyduje o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw 

 bierze udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie 

 wypowiada się prostymi zdaniami na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu 

 ustala kolejność zdarzeń: teraz, wcześniej, później  

 powtarza z pamięci wiersze, rymowanki, piosenki w połączeniu z ruchem 

 rytmicznie porusza się przy muzyce 

 liczy z wymienianiem kolejnych liczebników głównych, rozumie rolę ostatniego liczebnika 

 rozumie i stosuje określenia: wysoki, niski, długi, krótki 

 układa proste kompozycje, mozaiki, obrazki z figur geometrycznych według podanego wzoru 

 wskazuje istotne różnice pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami 

 składa pocięte obrazki w całość według podanego wzoru 

 rysuje, maluje farbami plakatowymi, lepi z gliny, masy solnej 

 interesuje się książkami, ogląda książki i czasopisma umieszczone w kąciku książki 

 samodzielnie spożywa posiłki – prawidłowo posługuje się łyżką, widelcem 

 korzysta z  serwetek, chusteczek higienicznych w razie potrzeby 

 


