
PODSUMOWANIE OKRESU OBSERWACJI  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022  

W GRUPIE „BIEDRONKI” 

 

Obserwacji dokonano wykorzystując karty obserwacji dla 4 i 5 latków. 

Obszary obserwacji: obszar fizyczny, obszar emocjonalny, obszar społeczny i obszar 

poznawczy. 

Obszar fizyczny: dzieci w stopniu bardzo dobrym opanowały wiedzę i umiejętności 

przewidziane normami rozwojowymi. Na wysokim poziomie jest samoobsługa dzieci oraz 

motoryka duża. U niektórych dzieci, konieczne jest wprowadzenie dodatkowych działań 

wspierających dużą motorykę, poprzez prowadzenie ćwiczeń ruchowych tj. skoki, rzuty piłką 

do celu, czworakowanie. 

Motoryka mała- dzieci opanowały umiejętności związane z majsterkowaniem, budowaniem z 

różnych materiałów;  prawidłowo kolorują i sprawnie posługują się nożyczkami. U kilkorga 

dzieci zaobserwowano duże napięcie mięśniowe i nieprawidłowy chwyt narzędzi do 

rysowania. 

Obszar emocjonalny: dzieci w bardzo dobrym stopniu opanowały umiejętności z zakresu 

samodzielności, przeżywania oraz rozumienia emocji. Bez lęku rozstają się z rodzicami, 

starają radzić sobie samodzielnie w różnych trudnych sytuacjach, pokonują trudności oraz 

nazywają swoje emocje.  

Obszar społeczny: dzieci na wysokim poziomie opanowały umiejętności społeczne; 

przestrzegają ustalonych norm i umów; stosują zwroty grzecznościowe; współdziałają z 

rówieśnikami oraz z szacunkiem odnoszą się do rówieśników i dorosłych. Kilkoro dzieci 

potrzebuje przypominania o zawartych umowach.  

Obszar poznawczy: dzieci w stopniu dobrym opanowały zagadnienia i umiejętności z zakresu 

wiedzy ogólnej takie jak: nazywanie figur geometrycznych, określanie położenia 

przedmiotów w przestrzeni, przeliczanie, wyszukiwanie różnic, składanie obrazka z 4 części. 

Konieczne jest dodatkowe działanie mające na celu rozwijanie słabszych obszarów 

kompetencji takich jak: historyjka obrazkowa, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi 

oraz opanowanie wiedzy ogólnej tj. nazywanie miejscowości, kraju w którym żyjemy, symboli 

narodowych, dni tygodnia (5 latki), wysłuchiwania głosek na początku i końcu wyrazu (5 

latki).  

 

 



KIERUNKI PRACY Z DZIEĆMI: 

- rozwój fizyczny: podnoszenie sprawności samoobsługowych, rozwijanie motoryki małej i 

dużej (wycinanie, lepienie, kolorowanie, ćwiczenia grafomotoryczne) 

- rozwój społeczno – emocjonalny: przestrzeganie umów, doskonalenie koncentracji uwagi, 

współpracy z rówieśnikami 

- rozwój poznawczy: doskonalenie logicznego myślenia, układanie historyjki obrazkowej, 

doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, klasyfikowanie przedmiotów, przeliczanie 

liczebnikami porządkowymi  

 

Zapraszam na konsultacje indywidualne w celu omówienia postępów i trudności dziecka. 

 


