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● uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce 

● obserwowanie różnych zjawisk fizycznych 

● wyrabianie nawyków zdrowotnych 

● uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, 

metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa 

● przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie 

● odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań 

● oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań 

● podawanie adresu swojego zamieszkania 

● opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, 

charakter) 

● określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny 

● dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. o sposobach wspólnego 

spędzania czasu, pojawienie się nowego dziecka 

● szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w pracy, 

wypoczynku 

● nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, 

zabytków 

● poznanie zasad organizacji życia społecznego w swojej miejscowości, swoim regionie 

● zwracanie uwagi na ukształtowanie terenu, występującą roślinność, ważniejsze zakłady 

przemysłowe, miejsca pamięci narodowej 

● poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego 

powstania 

● poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych 

● podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu 

● stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku 

● poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu                   

i ważniejszych miejsc 

● wyjaśnienie znaczenia zdań: Jesteśmy Polakami. Jesteśmy Europejczykami 

● poznawanie nazw wybranych państw należących do Unii Europejskiej 

● poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa 

● gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem 

● poznawaniem zawodów związanych z kosmosem: kosmonauty, astronoma 

● poznawanie ciekawostek, opowiadań, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca 

● klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy 



● rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego 

● porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich 

elementów, nakładanie ich na siebie 

● składanie pociętych obrazków w całość bez wzoru 

● segregowanie danych symboli graficznych według przyjętego kryterium 

● poznanie zapisu graficznego liczby 5,6,0 

 


