
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 poznamy pojęcia: szacunek wobec starszych, sprawność fizyczna; 

 w dalszym ciągu będziemy wdrażać się do rozumienia i przestrzegania zasad i norm 

społecznych obowiązujących w grupie: stosowanie zwrotów grzecznościowych, 

rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne 

mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie 

trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;  

 rozwiniemy umiejętność liczenia, utrwalimy liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6; operowanie 

liczebnikami porządkowymi; 

 będziemy doskonalić umiejętność posługiwania się pojęciami określającymi kierunki 

i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo w lewo, 

nad, pod, przed, za, między, obok, w; 

 rozwiniemy słownik mowy biernej oraz czynnej w zabawach słowotwórczych; 

 w toku wypowiedzi nauczymy się budować zdania poprawne gramatycznie; 

 będziemy doskonalić percepcję wzrokową poprzez porównywanie, różnicowanie  

i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne); 



 

 

 

 rozwiniemy percepcję słuchową poprzez: zabawy z wykorzystaniem zagadek 

słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), 

odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie 

analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie 

głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od 

miejsca w wyrazie; 

 na zajęciach plastycznych przygotujemy upominki dla Babci i Dziadka z okazji ich 

święta; 

 zorganizujemy w naszej grupie uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, 

podczas której zaprezentujemy przygotowany program artystyczny; 

 poznamy nowe wierszyki i piosenki. 

 

 

 



 

 

  „Dla Babci” 

Kalendarz ma kartek wiele: 

Czarne - na co dzień, czerwone – w niedzielę. 

Zrywam dzisiaj kartkę – znowu zwykła strona! 

Lepsza na Dzień Babci byłaby – zielona. 

Albo żółta, słoneczna, pachnąca jak róża… 

Zrobię ci kalendarz Babciu, kiedy będę duża! 



 

 

„Dla Dziadka” 

Dziadku, dziadku, czy to ty? Coś na twojej głowie lśni.  

To korona! Słowo daję! Przecież znam korony z bajek! 

Czy to fotel? Ależ skąd! To nie fotel tylko tron! 

I w ogóle i w szczególe jesteś Dziadku dzisiaj królem! 

Pytasz, co to za zagadka? To po prostu święto Dziadka! 

 

 


