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NAWYKI PRZEDSZKOLNE na rok szkolny 2013/2014 

Wrzesień: 
- mówię „dzień dobry” domownikom, sąsiadom, znajomym, dorosłym, których spotykam 
- staram się, aby było w domu ładnie, np. pomagam w sprzątaniu, rysuję obrazek, którym dekoruję pokój 
- ustawiam buty w przedpokoju 
 
Październik: 
- staram się mówić pierwszy „dzień dobry” 
- sprzątam zabawki po zabawie, naczynia po skończonym posiłku 
- samodzielnie ubieram się i rozbieram, składam ubrania przed spaniem 
- wieszam swoją kurtkę na wieszaku 

 
Listopad: 
- nie przerywam rodzicom rozmowy, czekam na swoją kolej w rozmowie 
- czekam przy stole, aż wszyscy zjedzą i odnoszę swój talerz do kuchni 
- wycieram buty przed wejściem do domu i do innych mieszkań 
 
Grudzień: 
- pamiętam o swoich codziennych, domowych obowiązkach! 
- staram się wypełnić swoje obowiązki bardzo starannie 
- nie grymaszę przy posiłkach, staram się próbować różnych potraw 
 
Styczeń: 
- potrafię poprosić, gdy chcę dostać coś od rodzeństwa, rodziców czy znajomych 
- wykonuję pracę w domu z miłości do domowników i Pana Boga 
- myję się samodzielnie i zostawiam po sobie porządek w łazience, nie rozlewam wody 
 
Luty: 
- potrafię podzielić się z rodzeństwem zabawką i słodyczami 
- nie hałasuję w domu, jeśli rodzice mnie o to proszą 
- pamiętam o utrzymaniu porządku w swoich ubraniach 
 
Marzec: 
- pomagam młodszemu rodzeństwu w rzeczach, które sam potrafię robić 
- czasami potrzebuję ciszy, aby w skupieniu wykonać jakieś zadanie, szanuję potrzebę ciszy u innych 
- sam ubieram się i rozbieram, pomagam młodszym 
 
Kwiecień: 
- jestem prawdomówny 
- potrafię doprowadzić swoją pracę, zadanie do końca 
- pamiętam o wycieraniu noska w chustkę, gdy tego potrzebuję 
 
Maj: 
- potrafię przeprosić, gdy niewłaściwie się zachowam, potrafię szybko wybaczyć czyjś błąd 
- pamiętam o prawidłowej postawie podczas siedzenia przy stole 
- potrafię zapinać guziki, sznurować buty i pomagam w tym młodszym 
 
Czerwiec: 
- pamiętam o słowie „dziękuję” 
- codziennie sprzątam swój pokój, pomagam w utrzymaniu porządku w całym domu 
- w łazience zużywam tyle wody, ile naprawdę potrzebuję 
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