
GRUDZIEŃ 

 

TEMATYKA WIODĄCA: 

1.W TEATRZE 

2.KUCHENNE CIEKAWOSTKI 

3.ŚWIĘTA ZA PASEM 

4.KROK W NOWY ROK 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE- DZIECKO 

 

1.OBSZAR FIZYCZNY 
 
• uczestniczenie w zabawach ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących poznaniu 
własnego ciała i otaczającego świata 
• doskonalenie sprawności manualnej, wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami  
• ćwiczenie samodzielności 
• poznawanie w działaniu właściwości różnych materiałów naturalnych 
• doskonalenie sprawności ruchowej i manualnej 
• zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku 
• zapoznanie z piramidą żywienia i rozbudzanie świadomości żywieniowej dzieci, poznanie           
właściwych nawyków żywieniowych 
• wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole 
• zachęcanie do samodzielnego podejmowania czynności porządkowych i higienicznych 
 
 

2.OBSZAR EMOCJONALNY 
 
• poznawanie różnych stanów emocjonalnych, jak: radość, złość, smutek 
• próby odczytywania i nazywania emocji innych oraz samodzielnego ich wyrażania za pomocą  
mimiki, gestów                      
• tworzenie warunków do przeżywania w sposób świadomy okresu świątecznego 
• zachęcanie do wypowiadania się na temat swoich upodobań i odczuć 
• spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw 
 
 

3.OBSZAR SPOŁECZNY 
 
• współpraca z innymi dziećmi w grupie 
• uważne słuchanie wierszy i opowiadań 
• kształtowanie pozytywnej samooceny i umiejętności jej wyrażania 
• nauka empatii w stosunku do innych osób 
• kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć 



• stosowanie zwrotów grzecznościowych, poznanie zasad kulturalnego zachowania się w teatrze 
• kształtowanie umiejętności wspólnej i zgodnej zabawy 
• uczenie się zgodnej zabawy i wspólnego korzystania z różnych przedmiotów i materiałów 
• poznawanie przykładów właściwego oraz niewłaściwego zachowania oraz jego ocenianie 
• doskonalenie umiejętności współpracy podczas tworzenia prac zespołowych 
• koncentrowanie uwagi podczas zajęć z całą grupą 
• przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych, przestrzegania kolejności 
wypowiedzi, spokojne oczekiwania na swoją kolej 
• kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy i współpracy 
• budowanie obrazu własnego „ja” 
 
 

4.OBSZAR POZNAWCZY 
 
• wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy, opowiadań 
• zapoznanie z teatrem jego pomieszczeniami, aktorami, rekwizytami  
• zapoznanie z różnymi rodzajami produktów spożywczych oraz ich właściwości 
• stwarzanie warunków do doświadczania świata za pomocą wszystkich zmysłów 
• rozwijanie słownictwa związanego z produktami, przedmiotami i procesami kuchennymi 
• zapoznanie z zawodem kucharza 
• podejmowanie praktycznych czynności kulinarnych, zachęcanie do podejmowania zabaw 
z gotowaniem, pieczenie pierniczków 
• zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w czasie posługiwania się różnymi sprzętami kuchennymi 
• zapoznanie w sytuacjach zabawowych z pojęciami dotyczącymi upływu czasu 
• kształtowanie umiejętności posługiwania się relacjami czasowymi na podstawie doświadczeń 
• zapoznanie ze sposobami odmierzania czasu 
• poznanie i utrwalenie nazw dni tygodnia i miesięcy 
• klasyfikowanie elementów i przeliczanie w dostępnym zakresie 
• przestrzeganie zasad podczas gier 
• poznawanie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia 
• rozwijanie poczucia rytmu 
• rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki 
• doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach 
• śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem 
• dostrzeganie prostych układów rytmicznych podczas zabaw manipulacyjnych 
• utrwalanie wiedzy dotyczącej znajomości bezpiecznego  zachowania w czasie zabaw w domu, 
przedszkolu, na placu zabaw 
• rozumienie potrzeby niesienia pomocy innym 
• układanie historyjki obrazkowej w sposób chronologiczny 
• doskonalenie umiejętności uczestniczenia w rozmowach na bliskie tematy 
 
 
 
 
 
 
 
 


