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                          Osiagniecia zachowawcze  (behavioral acomplishments) 

1. Gdy wchodzimy do klasy mowimy na powitanie: “Dzien Dobry” 

2. Znajdujemy sobie miejsce w lawce. 

3. Siadamy w lawce – nie pod lawka . 

4. Kolorujemy lub wykonujemy projekt ktory dostalismy od pani. 

5. Skonczona prace pokazujemy pani – do pochwalenia. 

6. Przyklejamy kartke z parca na lawce lub w naszej galeri artystcznej przy tablicy. 

7. Gdy pani prosi o cisze i o uwage wykonujemy polecenie – sluchamy pani.  Paluszek na usta 

oznacza:  “Cicho sza.” 

8. Siadamy na srodku klasy: nozki zlozone, raczki na kolanach, oczki patrza, uszy sluchaja  i 

sluchamy/rozmawiamy/uczymy sie . 

9. Gdy pani sprawdza liste obecnosci podnosimy jedna raczke w gore i wolamy glosno: “JESTEM” 

10. Gdy chcemy o cos zapytac pania podnosimy jedna racze do gory i czekamy az pani sie do nas 

zwroci. 

11. Gdy pani mowi lub czyta nie przerywamy – to jest bardzo trudne ale wy juz to potraficie. 

12. Gdy pani Jola opuszcza nasza klase machamy raczka na pozegnanie: pa,pa - i zegnamy ja 

spiewem:   

“Dowidzenia, dowidzenia 

  Do milego zobaczenia 

  Za tydzien spotkamy sie znow.” 2x lub 3 razy 

13. Bawimy sie razem – juz wiemy ze zabawa w kole przynosi wszystkim duzo radosci. 

14. Gdy chcemy isc do toalety podnosimy raczke i mowimy do pani “Ja che siusiu” . Sami nie 

wychodzimy z klasy. Dyzurni rodzice ida z  dziecmi do toalety. 

15. Przed pojsciem na stolowke na posilek idziemy wszyscy do toalety zrobic suiusiu lub tylko umyc 

raczki. Wy juz same umiecie uzywac toalete I same potraficie umyc i wytrzec raczki. 

16. W drodze na stolowke i z powrotem ze stolowki do klasy kazde dziecko niesie swoj tornister. Nie 

biegamy po korytarzu. Trzymamy sie razem w grupie. Na ppoczatku robilismy pociag, potem 

trzymalismy sie skakanki a teraz pan policjant ze znakiem drogowym reguluje nasze tempo na 

korytarzu. Zielone: idziemy, Czerwone = STOP. 

17. W przedszkolu dzielimy sie zabawkami, podajemy sobie raczki w kole, nie zabieramy sobie 

zabawek. Jesli cos chcemy mowimy: “prosze daj mi to….” lub “prosze czy mozesz mi to dac.?.” 

18. Gdy cos komus dajemy Mowimy:”Prosze to dla Ciebie.” Gdy cos dostalismy mowimy: “Dziekuje.” 

19. Gdy kogos cos zabolalo nawet jezeli zrobilismy to niechcacy to mowimy: “Przepraszam.” 

20. Trzy zlote (grzecznosciowe) slowa to: “Przepraszam, dziekuje i prosze.” 

21. Po zabawie pomagamy sprzatac klase. Wy dzieci pieknie umiecie pomagac sprzatac. 

22. Papierki i smieci wyrzucamy do kosza na smieci. 

23. Gdy kaszlemy lub kichamy zatykamy buzie lokciem – zeby nie kaszlec i nie kichac na innych. 

24. Zabieramy do domu nasze wykonane pojekty, rysunki, prace – zeby rodzice mogli pochwalic 

nasza prace. 

25. Gdy idziemy do domu po skonczonych zajeciach zegnamy sie slowami: “Do widzenia, dobranoc 

lub Do zobaczenia.” 
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   Poruszane tematy poznawcze/myslowe (cognitive learning topics) 

 

1. Imiona innych dzieci (rowiesnikow) w przedszkolu 

2. Poznajemy czesci ciala,  wszystkie czesci twarzy 

3. Lato to biedroneczki i owoce oraz warzywa 

4. Sklad rodziny: dziadkowie, rodzice, starsze lub mlodsze rodzenstwo 

5. Kolory: Czerwony, zielony, niebieski, zotly, czarny, bialy, fioletowy, pomaraczowy 

6. Ksztalty: Kolo, kwadrat, trojkat, prostokat, gwiazda, serce 

7. Liczby:  1,2,345,6, i dla zaawasowanych: 7,8,9,10. 

8. Indyk i swieto indyka = przebierancy 

9. Jesien: listki opadaja z drzew 

10. Mikolaj worek niesie: z prezentami dla grzecznych dzieci 

11. Choinka: ozdoby choinkowe, Swieta rodzinne 

12. Aniolki, urodziny malutkiego Jezusa = Boze Narodzenie 

13. Zima: snieg, zimno, drzewa bez listkow, zwierzeta szukaja pozywienia, balwankowa rodzina 

14. Nauka tancow i prostego rytmu 

15. Swieta Babci i Dziadka = Przestawienie na postawie literatury:  wiersz “Rzepka” 

16. Dzien serduszkowy = Walentynki 

17. Nazwy zwierzat, odglosy zwierzat 

18. Pisanki Wielkanocne, wszystko o kurze i o jajkach 

19. Dzien Matki 

20. Zasady bezpieczenstwa na ulicy: znaki – czerwony=stop, zielony=idziemy/przechodzimy 

21. Wiosna: 4 pory roku 

22. Przeciwienstwa 

 

 Nasze projekty – koordynacja myslowo/ruchowa (cognitive-motoric coordination) 

 

1. Wyklejanie czarnych kropeczek na czerwonej  biedronce przyklejonej na niebieskim tle 

2. Zbiorowr kolosalny rysunek w wykonaniu grupy 3 i 4 latkow razem. 

3. Wyklejanie twarzy mamy na kolorowym paierowym talerzu 

4. Robienie portretu rodzinnego 

5. Wyklejanie kolorowego domku z czterech podstawowych kszaltow na kolorowym arkuszu 

6. Indywidualne wyklejanie naklejek –> ksztaltow na arkuszu papieru 

7. Indywidualne ozdabianie indyka prawdziwymi kolorowymi piorkami 

8. Przyklejanie roznych prawdziwych kolorowych listkow na papierowy talerz 

9. Wspolna szopka 

10. Indywidualne ozdabianie choinki wyklejonej na czerwonym paierowym talerzu 

11. Indywidualne ozdoby na choinke ze zdjeciem twarzy dziecka (aniolki I bombki) 

12. Wyklejanie sniezeynek na papierowych talerzach 

13. Wyklejanie I ozdabianie balwankowej rodziny 

14. Przedstawienie “Rzepka” 

15. Laurki z serduszkami dla Babci I Dziadka 

16. Serduszka na dzien serduszkowy 
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17. Wspolne malowanie oraz indywidualne ozdabianie pisanek 

18. Collage o ruchu drogowym 

19. Kwiatek dla mamy – indywidualne wyklejanie zgniecionych paluszkami bibulek 

20. Wyklejani slowa MAMA 

21. Dzien I noc – project calej grupy 

 

   30 Piosenek naszego przedszkola (30 songs from our preschool) 

 

Balwankowa Rodzina 

https://www.youtube.com/watch?v=kEMt4WeCxKA 

Banke lap  

https://www.youtube.com/watch?v=tDftqSaFB2E 

 Bierdoneczki sa w kropeczki 

 https://www.youtube.com/watch?v=wKqliPZBV6g 

 Byla sobie zabka mala 

 https://www.youtube.com/watch?v=yBi7Ku-LSfc 

 Choinko piekna jak las 

 https://www.youtube.com/watch?v=NfuJMtzrS8M 

 Dzien dobry: niech bedzie dobry dzien 

 https://www.youtube.com/watch?v=73R9ssuVRuc 

 Dziekuje, przepraszam I prosze 

 https://www.youtube.com/watch?v=kwLEwyI-JzM 

 Glowa, ramiona kolana, piety. 

 https://www.youtube.com/watch?v=qmdcyRl8Pes 

 Gwiazdeczka 

 https://www.youtube.com/watch?v=uchxWGyZg1c 

 Idzie ksiezyc ciemna noca 

 https://www.youtube.com/watch?v=4ODckQXOmhA 

 Jedzie pociag z daleka 

 https://www.youtube.com/watch?v=gdBS9XTKVi0 

 https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio 

 https://www.youtube.com/watch?v=wykAMUfOEJU 

 Karuzela 

https://www.youtube.com/watch?v=kEMt4WeCxKA
https://www.youtube.com/watch?v=tDftqSaFB2E
https://www.youtube.com/watch?v=wKqliPZBV6g
https://www.youtube.com/watch?v=NfuJMtzrS8M
https://www.youtube.com/watch?v=73R9ssuVRuc
https://www.youtube.com/watch?v=kwLEwyI-JzM
https://www.youtube.com/watch?v=qmdcyRl8Pes
https://www.youtube.com/watch?v=4ODckQXOmhA
https://www.youtube.com/watch?v=gdBS9XTKVi0
https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio
https://www.youtube.com/watch?v=wykAMUfOEJU
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 https://www.youtube.com/watch?v=QB-QVbt57T8 

 Kola Autobusu kreca sie 

 https://www.youtube.com/watch?v=dGukMuuQBpA 

 https://www.youtube.com/watch?v=UbOkU2InW6U 

 Kolorowe kredki 

 https://www.youtube.com/watch?v=hWdDEqjzWe0 

 Kolorowe listki 

 https://www.youtube.com/watch?v=OHxZlisYupE 

 Male czerwone jabluszko 

 https://www.youtube.com/watch?v=a1WkHn8p0Fc 

 Mucha w mucholocie 

 https://www.youtube.com/watch?v=96o4oVX24n8 

 My Aniolki 

 https://www.youtube.com/watch?v=bck8kfY4_cQ 

 Odglosy zwierzat 

 https://www.youtube.com/watch?v=UH5QXF-BoHI 

 https://www.youtube.com/watch?v=hNSYN4ZHMOU 

 Pada pada snieg 

 https://www.youtube.com/watch?v=yMYYWOzGFvw 

 Polka dla babci I dziadka 

 https://www.youtube.com/watch?v=7_XwUxtJqsE 

 Pan Policjant 

 https://www.youtube.com/watch?v=LkkvBPrpCeg 

 Pomoge mamusi 

 https://www.youtube.com/watch?v=jgrIjV-HaJ8 

               Sloneczko 

 https://www.youtube.com/watch?v=pqfnkSTExcc 

                

 Tanczymy labada 

https://www.youtube.com/watch?v=QB-QVbt57T8
https://www.youtube.com/watch?v=dGukMuuQBpA
https://www.youtube.com/watch?v=hWdDEqjzWe0
https://www.youtube.com/watch?v=OHxZlisYupE
https://www.youtube.com/watch?v=a1WkHn8p0Fc
https://www.youtube.com/watch?v=96o4oVX24n8
https://www.youtube.com/watch?v=bck8kfY4_cQ
https://www.youtube.com/watch?v=UH5QXF-BoHI
https://www.youtube.com/watch?v=hNSYN4ZHMOU
https://www.youtube.com/watch?v=yMYYWOzGFvw
https://www.youtube.com/watch?v=7_XwUxtJqsE
https://www.youtube.com/watch?v=LkkvBPrpCeg
https://www.youtube.com/watch?v=jgrIjV-HaJ8
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 https://www.youtube.com/watch?v=pvZkbqz68c4 

 Tupu tup po sniegu 

 https://www.youtube.com/watch?v=vWCW2AmrNYo 

 Swieta to czas niespodzianek 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZZuYuJSjqXo 

  

 Wlazl kotek na platek I mruga 

 https://www.youtube.com/watch?v=C6fvGyroNHY 

 W naszym ogrodeczku zrobimy porzadki 

 https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac 

 4 Latki mam 

 https://www.youtube.com/watch?v=WfP7Zo3pHkQ 

 100 Lat niech zyje nam 

 https://www.youtube.com/watch?v=IO4WjA6auTI 

 https://www.youtube.com/watch?v=VpBVZjO860g 
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https://www.youtube.com/watch?v=C6fvGyroNHY
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