
OSIĄGNIĘCIA DZIECKA 5- LETNIEGO KOŃCZĄCEGO ROK EDUKACJI 

PRZEDSZKOLNEJ 

 

ROZWÓJ FIZYCZNY 

Samodzielność 

• samodzielnie ubiera się, zachowuje prawidłową kolejność zakładania poszczególnych 

części garderoby 

• wykonuje czynności związane z higieną osobistą zgodnie z ustalonymi etapami 

• (np. mycie zębów, rąk, twarzy) 

• używa właściwych sztućców do spożywania posiłków 

 

Sprawność ruchowa 

 

• rzuca piłką w wyznaczonym kierunku 

• przechodzi pod niskimi przeszkodami 

• ustawia się w rzędzie, w szeregu w równej linii 

 

Sprawność manualna/grafomotoryczna 

 

• wykonuje czynności manipulacyjne typu: przelewanie, przewlekanie, przekładanie, 

przesypywanie 

• rozmieszcza elementy rysunku na całej powierzchni kartki 

• wykonuje rysunki bogate w szczegóły 

• rysuje po śladzie rysunki, wzory zgodnie z podanym kierunkiem 

• wycina elementy wzdłuż linii prostej 

 

ROZWÓJ SPOŁECZNO-EMOCJONALNY 

Odporność emocjonalna 

 

• wyraża swoje emocje, wykorzystując wybrane formy wyrazu 

• nazywa emocje odczuwane przez ludzi i zwierzęta, np. w sytuacjach przedstawionych 

na obrazkach, zdjęciach 

• panuje nad emocjami, np. czeka na swoją kolej wykonania zadania 

 

Funkcjonowanie w grupie 

 

• inicjuje pozytywne kontakty z rówieśnikami 

• nawiązuje pozytywne kontakty z dorosłymi 

• przestrzega umów zawartych z nauczycielem i rówieśnikami 

• rozwiązuje konflikty na drodze społecznego porozumienia 

 

 

 

 



ROZWÓJ POZNAWCZY 

Mowa i myślenie logiczne 

 

• poprawnie wymawia głoski 

• opowiada treść obrazka, zwracając uwagę na szczegóły i kontekst sytuacyjny 

• operuje bogatym słownictwem w różnorodnych sytuacjach 

• logicznie uzasadnia swoje wybory 

• wskazuje właściwy piktogram do wykonywanej czynności 

 

Myślenie twórcze 

 

• tworzy krótkie opowiadania, bajki, historyjki inspirowane np. obrazkiem, rekwizytem, 

postacią z bajki 

• przekształca wybrane przedmioty, np. kamienie, drewniane łyżki, plastikowe butelki w 

dowolne formy np. doniczki, instrumenty, kukiełki, pojemniki, postaci 

 

Percepcja wzrokowa 

 

• uzupełnia brakujące elementy na obrazku 

• wskazuje niedorzeczności występujące na obrazku (np. bałwan na plaży, dziecko na 

nartach w kostiumie kąpielowym) 

 

Percepcja słuchowa 

 

• odtwarza prosty rytm 

• dobiera obrazki do usłyszanych dźwięków, np. darcie papieru, przelewanie wody, 

szczekający pies, klakson samochodu 

• reaguje w ustalony sposób na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworów 

muzycznych 

• dokonuje analizy sylabowej wyrazów 2−3-sylabowych 

• dokonuje syntezy sylabowej wyrazów 2−3-sylabowych 

 

Pamięć i uwaga 

 

• ustala kolejność wydarzeń wysłuchanego tekstu, np. przez układanie obrazków, 

wymienienie zdarzeń 

• wskazuje elementy, które zmieniły się na obrazku (np. po dokonanej przez 

nauczyciela zmianie) 

• odtwarza z pamięci sekwencje ruchowe 

Rozumowanie matematyczne 

 

• ustala położenie obiektów w przestrzeni w stosunku do własnej osoby 

• porównuje liczebność zbiorów, stosując określenia „więcej”, „mniej”, „tyle 

samo” 

• porządkuje obiekty według podanego kryterium (np. od najmniejszego 

do największego) 

• poprawnie liczy obiekty na materiale konkretnym 

• klasyfikuje przedmioty według przynajmniej jednej cechy, np. wielkości, 



kształtu lub koloru 

• odtwarza rytmy według podanego wzoru 

 

Język obcy nowożytny 

 

• reaguje poprawnie na proste polecenia podczas zabaw 

• powtarza rymowanki, proste wierszyki i piosenki 

 


