
   Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego  

za pierwsze półrocze roku szkolnego ____/____ 

w grupie „… „- tu wpisujecie wiek Waszej grupy 

 

Podstawa programowa Cele szczegółowe 

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka - myje samodzielnie ręce, zachowując prawidłową 

kolejność 
- samodzielnie myje zęby 

- rozpoznaje i nazywa przybory do mycia 

- kulturalnie zachowuje się przy stole podczas posiłków, 

używa sztućców 

- wykonuje prawidłowo czynności samoobsługowe w 

toalecie 
- zna i stosuje kolejność przy wkładaniu ubrania 

wierzchniego 
- stara się utrzymywać porządek w swoim otoczeniu 
- odkłada  zabawki na swoje miejsce 

- jest sprawne fizycznie lub jest sprawne 

w miarę swoich możliwości 
- pokazuje i nazywa części ciała 
- chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

rytmicznych 

- chętnie uczestniczy w ćwiczeniach  ruchowych 

z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych, np. piłek, 

obręczy, woreczków gimnastycznych, szarf 

- prawidłowo trzyma narzędzia do rysowania, malowania 
- koloruje, wycina 

- rysuje po śladzie, kreśli proste szlaczki 

-  konstruuje, buduje z klocków różne formy, naprawia 

używając zabawkowych narzędzi do „majsterkowania” 

- wie, jak należy zachować się podczas wyjścia poza teren 

przedszkola : przestrzega zasad bezpieczeństwa w ruchu 

pieszych 

 

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka - naśladuje różne miny, określa nastroje dziecka 

przedstawionego na obrazku, np. radość, smutek, złość, 

strach 

- panuje nad nieprzyjemnymi emocjami 

- wyraża swoje emocje 

- rozstaje się z rodzicami bez lęku 

- komunikuje swoje potrzeby 

- wyraża swoją miłość, szacunek dla najbliższych podczas 

występów okolicznościowych 

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka - zgodnie i bezpiecznie bawi się z dziećmi podczas zabaw 

swobodnych oraz zabaw zorganizowanych 

- nawiązuje relacje rówieśnicze 

- reaguje na prośby i polecenia nauczyciela 
- bierze udział w zajęciach z całą grupą 

- aktywnie uczestniczy z innymi dziećmi w zabawach, 

konkurencjach zorganizowanych podczas święta 

pieczonego ziemniaka; halloween, andrzejek 

- zna zasady zachowywania się w przedszkolu 

- przestrzega umów - „Kodeksu Pzedszkolaka” ustalonego 

wspólnie z grupą i nauczycielem 

- wie, że nie należy dokuczać innym dzieciom 

-wie, że należy szanować swoich kolegów i koleżanki 

- wie, że należy dzielić się zabawkami, przyborami 

podczas wykonywanych prac plastycznych 

- przestrzega ustalonych zasad korzystania z zabawek 

- potrafi współpracować z grupą podczas tworzenia pracy 

plastycznej 



- podaje swoje imię i nazwisko 

- grzecznie zwraca się do osób dorosłych i dzieci 

- używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, 

dzień dobry, do widzenia, przepraszam 

- uczestniczy aktywnie w występach okolicznościowych 

dla najbliższych: „Jasełka przy choince” 

- wie, jak należy zachować się, np. na uroczystościach, 

przedstawieniach (Święto Edukacji Narodowej, Święto 

Niepodległości, Mikołajki, Dzień Górnika, „Jasełka przy 

choince”,w teatrze (spektakl „Dzieci króla baśni)”, - 

przestrzega zasad zachowania na wycieczkach, – 

Nadleśnictwo Siewierz, Manufaktura słodyczy w Żarkach, 

podczas wyjść do biblioteki, muzeum  podczas oglądania 

wystawy „Bóg się rodzi” 

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka - samodzielnego wypowiadania się na określony temat 
- buduje zdania złożone 

- słucha czytanego tekstu: wierszy, bajek, opowiadań, np. 

- odpowiada na proste pytania dotyczące przeczytanego 

utworu 

- zapamiętuje i recytuje krótkie wiersze, np. 

„Wiewióreczka mała”, „Choinka”, „Porządki”, 

„Życzenia” 
- rozwiązuje zagadki słowno-obrazkowe 

- rytmicznie wyklaskuje i wytupuje rymowanki 

- wypowiada rymowanki 

- dzieli wyrazy na sylaby 

- układa proste historyjki obrazkowe; podaje przyczynę i 

skutek 

- wykonuje ćwiczenia wspomagające rozwój narządów 

mowy poprzez zabawy, np. „Przygody języczka 

wędrowniczka”, „Gimnastyka buzi i języka”, „Śmieszne 

minki dla chłopczyka i dziewczynki”, ćwiczenia języka, 

warg, podniebienia; 

- wykonuje ćwiczenia oddechowe (dmuchanie na listki, 

serwetki, piórka, bańki mydlane, balony, papierowe 

śnieżynki), ćwiczenia kształtujące umiejętność 

posługiwania się głosem – siła głosu, natężenie 

- wypowiada się na temat świątecznych tradycji 

 

●  koloruje 
- prawidłowo trzyma kredkę, pędzel 

- maluje farbami używając pędzla, palców 

- maluje na foli 

- rysuje portret bliskiej osoby z rodziny 

- wydziera kawałki kolorowego papieru, bibuły 

- lepi z plasteliny, masy solnej 

- formuje bułkę z ciasta 

- tworzy kompozycje z materiału przyrodniczego – liście 

- wykleja np. sylwetę warzywa, parasola kawałkami 

kolorowego papieru 
- wykonuje flagę z papieru 

- tworzy obrazek „Jesienny  krajobraz” 

- wykleja postać bałwanka wykorzystując płatki 

kosmetyczne 

- wykonuje ozdoby świąteczne – pawie oczko, łańcuch 
- wykonuje upominki dla najbliższych 

 

●  przelicza liczebnikami głównymi w zakresie 1-4 
- porównuje długość przedmiotów: długi-dłuższy; krótki-

krótszy 
- mierzy długość prostymi sposobami – stopami, dłońmi 

- szereguje przedmioty według wielkości największy, 



mniejszy, najmniejszy i odwrotnie 

- porównuje wysokość: wysoki-wyższy; niski-niższy 
- porównuje twarde i miękkie przedmioty, podaje 

przykłady 

- zna i rozpoznaje figury geometryczne: koło, kwadrat, 

trójkąt 

- określa położenie przedmiotów – za, przed, na, pod, 

obok 

- dostrzega regularność rytmu w danym układzie 
- klasyfikuje przedmioty według koloru, rodzaju   

wielkości 

- używa liczebników porządkowych 

- łączy w pary takie same obrazki 

- gra w grę matematyczno- logiczną „Tangram” - rzuca 

kostką, przelicza oczka 

- odwzorowuje 

 

 

● zna tekst i melodię piosenek z repertuaru 

przedszkolnego, np. „Wesołe przedszkole”, „Kolorowe 

światła”, „My górnicy”, „Gdybym była czarodziejką”, 

„Mydło, pasta, kubek, ciepła woda” „Witaminki”, „ Świeć 

Gwiazdeczko”, „Mikołaj się zbliża”, Jesteśmy Polką i 

Polakiem”, „Zdrowe ząbki”, „Mikołaj jedzie 

samochodem”, Kolędy, „Jadę w świat sankami”, „Babciu 

droga babciu”,  hymn Polski 
- porusza się zgodnie z tempem muzyki 

- porusza się rytmicznie przy muzyce 

- tańczy proste układy taneczne  

-  umie naśladować dźwięk różnych pojazdów: samochód, 

pociąg 

-  reaguje na zmianę tempa i wysokości dźwięków w 

muzyce (szybko/wolno, cicho/głośno; wysoko/nisko) 

- rozpoznaje różne instrumenty (bębenek, grzechotka, 

tamburyn, kołatka, marakesz ) 

- reaguje na dźwięk różnych instrumentów poprzez 

wykonywanie określonych czynności 

- tańczy w parze przy piosenkach, np. „Dwóm tańczyć się 

zachciało”, „Nie chcę Cię znać” 

- rytmicznie maszeruje  

- uczestniczy w zabawach tanecznych  

- uczestniczy w zabawach ruchowych przy muzyce, 

swobodnych i kierowanych 

- rytmicznie wyklaskuje i wytupuje treść rymowanek 
- potrafi odtworzyć prosty motyw rytmiczny 

- określa nastrój i tempo piosenki 
- tworzy akompaniament do muzyki przy użyciu 

instrumentów muzycznych: bębenka, tamburyna, 

grzechotki, kołatki 

 

 

● zauważa zmiany w przyrodzie związane z określoną 

porą roku (jesień,zima) 
- rozpoznaje zjawiska atmosferyczne, np. deszcz, śnieg, 

wiatr, mróz 

-  wie jak należy się ubrać w zależności od pogody 

-  na podstawie zabawy ze śniegiem,określa  jego 

właściwości 

- wymienia kolory sygnalizacji świetlnej, wie kiedy 

można przejść na drugą stronę jezdni 
- rozpoznaje przejście dla pieszych – pasy, znak drogowy 

- rozróżnia i nazywa wybrane warzywa  oraz owoce 



- wie co jest ważne dla zdrowia 

- wykonuje sałatkę owocową 

-  rozpoznaje wybrane zwierzęta żyjące w środowisku 

naturalnym, np. wiewiórka, dzik jeż, sarna, niedźwiedź 
- rozpoznaje i nazywa zwierzęta domowe. Rozumie 

potrzebę opiekowania się zwierzętami 

- rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki drzew oraz ich 

owoców – kasztanowiec, dąb, jarzębina 

- rozpoznaje drzewa iglaste – sosna, jodła, świerk 

- określa właściwości fizyczne mąki 

- rozpoznaje ważne miejsca w Sosnowcu 

- potrafi wymieniać ptaki pozostające w kraju na zimę: 

wróbel, sikorka, gołąb 

- rozpoznaje gila, wie że ptak ten przylatuje do nas na 

zimę 

- wie, jakie ptaki odleciały do ciepłych krajów - bocian, 

jaskółka 

- wie, czym można dokarmiać ptaki kiedy jest mroźna 

zima: ziarna zbóż, słonina 

- wie, na czym polega praca stomatologa 

- wie jak należy dbać o zęby 

- wie, na czym polega praca górnika 

- aktywnie uczestniczy w uroczystościach, imprezach – 

Święto Pieczonego Ziemniaka;; andrzejki, halloween, 

„Jasełka przy choince” 

 

 

Wnioski do dalszej pracy z cała grupą: 

1. Zwiększyć liczbę ćwiczeń logopedycznych i ortofonicznych 

2. Stymulować  motorykę dużą i  małą ( w szczególności posługiwanie się nożyczkami – 

odpowiedni chwyt) 

3. Usprawniać czynności samoobsługowe  

4. Usprawniać percepcję wzrokową i słuchową 

5. Kształtować pojęcia matematyczne 

 
 


