
ZADANIA PINGWINKI 
           1. FIZYCZNY 
 

• tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności; 
• tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zajęć ruchowych; 
• nabywanie doświadczeń wyrażania opowieści ruchem; 
• tworzenie sytuacji sprzyjających aktywności fizycznej; 
• nabieranie sprawności motoryki małej; 
• uświadamianie konieczności dbania o własne zdrowie; 
• określenie zasad zdrowego odżywiania; 
• kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie; 
• zabawy przy muzyce: ruchowo-rytmiczne, rozwijające motorykę dużą, rozwijające poczucia 

rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem; 
• zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną. 

 
2. EMOCJONALNY 
 

• stwarzanie sytuacji zwiększających poczucie własnej wartości; 
• wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania potrzeb; 
• zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw; 

• poznanie znaczenia empatii jako ważnej wartości; 

• nabywanie empatycznego stosunku do świata zwierząt; 

• stwarzanie sytuacji  poczucia sprawstwa w działaniach plastycznych; 

• utrwalenie zasad funkcjonowania w grupie (kodeks grupowy); 
 
 
3. SPOŁECZNY 
 

• kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie (kier.polityki ad.1); 
• utrwalenie zasad  funkcjonowania w grupie; 
• zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych (kier.polityki ad.1). 
• wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień 

dobry, dowidzenia; 
• kształtowanie umiejętności uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji; 

• rozumienie i wykonywanie poleceń słownych; 

• nawiązywanie bliższego kontaktu poprzez wspólną zabawę; 

• nabywanie odpowiedzialności podczas działań grupowych; 
• zachęcanie dzieci do wspólnych zabaw i dzielenia się zabawkami; 

• zgodne współdziałanie z innymi w zabawie; 

• zachęcanie do zwracnia się do siebie po imieniu w trakcie zabawy. 
 
4. POZNAWCZY 
 

• rozwijanie zainteresowania literaturą dla dzieci; 

• zdobywanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego (wybranych zwierzat; mysz polna, 



jeż, wiewiórka, niedźwiedź); 

• kształcenie słuchu muzycznego; 

• poznanie instrumentu (kołatki) oraz jej dźwięku; 

• umiejętność rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody; 

• wychowanie do poszanowania środowiska przyrodniczego; 
• tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; 
• poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie; 
• rozumienie pojęć  mały, duży; 

• utrwalanie nazw figur geometrycznych; 

• dostrzeganie kształtu koła w środowisku przyrodniczym; 
• stwarzanie okazji do wspólnego dostrzegania piękna przyrody; 
• zdobywanie wiadomości o kapuście, dyni, poznanie ich właściowości i przeznaczenia; 
• tworzenie okazji do eksperymentowania z produktami spożywczymi; 
• tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; 
• zdobywanie wiadomości na temat kukurydzy i produktów z niej powstałych. 
• Nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami wysoki, niski, i stopniowaniem tych 

przymiotników 
 
 
  
 


