
 
 
 

                        
  
 

GRUPA ZAJĄCZKI 3 LATKI 
 

,,Spacerkiem po przedszkolu” 
• budowanie świadomości przynależności do grupy 

przedszkolnej, 
• zachęcanie do działalności plastycznej: rysowanie na dowolny 

temat, lepienie z plasteliny, 
• ustalanie zasad obowiązujących w grupie, 
• kształtowanie nawyków prawidłowego spożywanie posiłków, 
• wdrażanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych i 

tematycznych, 
• próby klasyfikowania zabawek według rodzaju, 

,,W przedszkolu jest miło i bezpiecznie” 

• formułowanie odpowiedzi na pytania nauczyciela, 
• wdrażanie do respektowania zasad grupowych – podnoszenie 

ręki, siedzenie w kręgu w siadzie skrzyżnym, czekanie na swoją 
kolej, 

• reagowanie na polecenia słowne, 
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów, 
• budowanie czynnego i biernego słownictwa, 
• kształtowanie nawyków prawidłowego mycia i wycierania rąk, 
• wdrażanie do używanie zwrotów grzecznościowych: „proszę”, 

„dziękuję” i „przepraszam”, 
• wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, 

ruchowych i muzycznych, 

,,Lubię bawić się w przedszkolu” 

• rozwijanie wielokierunkowej aktywności dzieci, 
• kształtowanie umiejętności utrzymania równowagi, 
• zachęcanie do wypowiadania się na temat, 
• rozwijanie koordynacji słowno – ruchowej, 
• umuzykalnianie dzieci, 
• wdrażanie do przestrzegania zasad ostrożności podczas zabawy 

ruchowej, 
 
 
 



 
 
 

,,W przedszkolu nie jestem sam” 

• kształtowanie pojęć matematycznych – utrwalanie pojęcia 
„para”, 

• rozwijanie szybkiej reakcji na sygnał i umiejętności 
naśladowania ruchu, 

• wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiadania, 
• rozwijanie umiejętności nazywania i rozpoznawania kolorów, 
• rozwijanie wielokierunkowej aktywności, 

Piosenka do utrwalenia 

1.Piosenka   ,,Na dzień dobry ” 

Na dzień dobry klaszczą dzieci klaszczą raz i dwa, 

Na dzień dobry klaszczą dzieci Witam dzieci was. 

Na dzień dobry tupią dzieci Tupią raz i dwa, 

Na dzień dobry tupią dzieci Witam dzieci was. 

Na dzień dobry skaczą dzieci skaczą raz i dwa, 

Na dzień dobry skaczą dzieci Witam dzieci was. 

Na dzień dobry tańczą dzieci tańczą raz i dwa, 

Na dzień dobry tańczą dzieci Witam dzieci was. 

 

2.Piosenka ,,Moda na czyste rączki ” 

1.Umyj dłonie w ciepłej wodzie  

Czyste ręce sa dziś w modzie 

Dłonie wodą opłucz śmiało  

Dodaj mydła nie za mało 

2. Szoruj mydłem swoje dłonie 

Najpierw po wewnętrznej stronie 



 
 
 

Spleć paluszki czyść je mydłem 

Usuń bakterie przebrzydłe  

3. Wymyj kciuki każdej dłoni 

Żeby brudek w nich przegonić 

Szoruj mydłem swoje dłonie  

Teraz po zewnętrznej stronie  

 4.O nadgarstkach nie zapomnij  

Starannie je umyj dłońmi  

W ciepłej wodzie opłucz  dłonie  

Susz ręcznikiem to już koniec  

 

 


