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ZADANIA 

 
FORMY REALIZACJI 

• Zwracanie uwagi na higienę 

osobistą, otoczenia oraz 

zapobieganie chorobom      

(COVID 19) 

 

 

 

 

 

• Kształtowanie poczucia 

przynależności do grupy 

 

 

• Nauka używania form 

grzecznościowych 

 

• Rozwijanie samodzielności i wiary 

we własne siły 

 

• Kształtowanie nawyków 

prawidłowego zachowania się do 

innych osób, do poszanowania ich 

własności w tym do okazywania 

szacunku osobom starszym 

 

• Wdrażanie nawyku kulturalnego 

mówienia, słuchania podczas 

kontaktów z dorosłymi oraz 

rówieśnikami. 

 

• Nauka zgodnej zabawy z kolegami 

i koleżankami, dzielenia się z 

innymi, zgodnie z procedurami 

COVID 19. 

 

• Kształtowanie nawyku do 

przestrzegania ustalonych zasad, 

reguł zachowania w grupie. 
 

• Kształtowanie postaw 

empatycznych wśród dzieci 

(pomaganie innym) 

 

 

W związku z pandemią COVID 19 

wdrażanie do przestrzegania etapów mycia 

rąk po wyjściu z toalety, przed posiłkami, 

po spacerze. Przestrzeganie 

systematycznego wietrzenia pomieszczeń. 

Zwracanie uwagi na nieużywanie cudzych 

przedmiotów tj., ręcznik, grzebień, 

szczoteczki do zębów. 

 

Zabawy integracyjne, tematyczne, 

dydaktyczne, literatura dla dzieci, 

uroczystości przedszkolne. 

 

Opowiadania, pogadanki, wiersze, 

piosenki, zabawy  i gry dydaktyczne. 

 

Ćwiczenia czynności samoobsługowych, 

zadania prakrtyczne. 

 

 

 

Pogadanki, opowiadania. 

 

 

 

 

Ćwiczenia logopedyczne, słuchanie bajek, 

opowiadań, pogadanki. 

 

 

Wiersze, opowiadania. Wpajanie zasad 

właściwego zachowania się w grupie                

z uwzględnieniem zachowań 

obowiązujących z COVID 19. 

 

Opowiadania, wspólne stworzenie kodeksu 

grupy i podpisanie (przybicie kciuka 

zamoczonego w farbie). 

 

 

Słuchanie bajek i baśni, pogadanki. 

 

 

 

 



• Nauka rozpoznawania emocji                 

u siebie i innych, mówienia                  

o swoich uczuciach 

 

• Nauka wyrażania swoich emocji             

w sposób akceptowany przez 

społeczeństwo 

 

• Wdrażanie do unikania kłamstwa, 

odróżniania dobra od zła 

 

• Nauka ostrożnego zachowania 

względem obcych ludzi, nie 

zbliżanie się do obcych zwierząt 

 

• Nauka informowania osoby dorosłe 

o swoich dolegliwościach i 

dzielenie się z nimi swoimi 

odczuciami 

 

• Wdrażanie do częstej aktywności 

fizycznej, do codziennego 

przebywania na świeżym powietrzu 

 

 

• Nauka ubierania się odpowiednio 

do pogody, dbania o czystość 

swojego ciała i schludny wygląd 

 

 

• Kształtowanie zdrowego 

odżywiania się 

 

 

• Nauka szacunku do innych osób 

(rodziców, dziadków, osób 

dorosłych kolegów) 

 

• Wzmacnianie więzi rodzinnych 

 

 

 

• Rozwijanie zainteresowania własną 

miejscowością i regionem 

 

• Kształtowanie u dzieci nawyku 

przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa podczas pobytu w 

przedszkolu uwzględniając 

procedury dotyczące COVID 19. 

 

Wiersze, opowiadania, piosenki, rozmowy, 

słuchanie bajek terapeutycznych. 

 

 

Bajki terapeutyczne, słuchanie muzyki 

relaksacyjnej, plastykoterapia. 

 

 

Opowiadania, wiersze, piosenki. 

 

 

 

Praca z obrazkiem, pogadanki, 

opowiadania, ćwiczenia praktyczne. 

 

 

 

Rozmowy, opowiadania, praca                              

z obrazkiem. 

 

 

 Ćwiczenia praktyczne, pogadanki. 

 

 

 

Opowiadania, wiersze, piosenki, praca z 

obrazkiem, pogadanki, ćwiczenia 

praktyczne. 

 

 

Rozmowy, nauka piosenek, wierszy, 

słuchanie opowiadań, spotkanie z 

higienistką, ćwiczenia praktyczne 

(przygotowywanie zdrowych posiłków). 

 

Nauka piosenek, wierszy, udział                    

w przedstawieniach, rozmowy. 

 

Organizowanie uroczystości 

przedszkolnych z udziałem członków 

rodziny. 

 

Organizowanie spacerów, wycieczek na 

miejsca charakterystyczne dla miejsca 

zamieszkania. 

 

Pogadanki, opowiadania, bajeczki 

edukacyjne, plansze z obrazkami. 
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