
MAM 3 LATA  

1. Sprawnie chodzę i biegam. 

2. Jeżdżę na trójkołowym rowerku. 

3. Posługuję się łyżką, widelcem i kubkiem. 

4. Rozpoznaję barwy. 

5. Rozpoznaję kształty. 

6. Rozumiem dłuższe wypowiedzi. 

7. Używam zaimków JA, MOJE, TWOJE. 

8. Podejmuję próby samodzielnego ubierania 

się. 

9. Nawlekam korale na sznurek. 

10.  Znam swoje imię i nazwisko. 

11.  Rozróżniam dobro od zła. 

12.  Zaczynam bawić się w zabawy tematyczne. 

13.  Znam podstawowe nazwy roślin                          

i zwierząt. 

14.  Rozpoznaję emocje. 

15.  Układam elementy według wielkości. 
 

Na podstawie „Wczesna interwencja terapeutyczna” J.Cieszyńska, M.Korendo 

 



MAM 4 LATA  
1. Zaczynam kontrolować swoje emocje. 

2. Wchodzę i schodzę ze schodów krokiem      

.     naprzemiennym.  

3. Samodzielnie korzystam z toalety. 

4. Samodzielnie myję zęby. 

5. Samodzielnie myję ręce. 

6. Sprawnie kopię i rzucam piłkę. 

7. Znam zwroty grzecznościowe. 

8. Znam i nazywam części ciała człowieka. 

9. Znam pory roku. 

10. Znam podstawowe zjawiska .    

…..atmosferyczne. 

11. Rysuję po śladzie. 

12. Podejmuję próby cięcia papieru 

…..nożyczkami. 

13. Inicjuję dialog z róweśnikami i dorosłymi. 

14. Rozumiem i respektuję zasady społeczne. 

15. Potrafię uczestniczyć w grach z regułami. 
 

Na podstawie „Wczesna interwencja terapeutyczna” J.Cieszyńska, M.Korendo 



MAM 5 LAT  
1. Wycinam nożyczkami. 

2. Sprawnie posługuję się przyborami do 

pisania. 

3. Tworzę rysunki tematyczne. 

4. Słucham dłuższych opowiadań i wierszy. 

5. Potrafię tworzyć proste rymy. 

6. Rozpoznaję monety. 

7. Potrafię sam wykąpać się i ubrać. 

8. Sprzątam po posiłku. 

9. Współdziałam  w zespole. 

10. Znam zasady poruszania się po chodniku     

i ulicy. 

11. Zachowuję się kulturalnie w miejscach 

publicznych. 

12. Potrafię opowiadać o swoich sukcesach. 

13. Przepraszam za błędy. 

14. Nazywam czynności i sytuacje. 

15. Posługuję się określeniami czasu. 
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MAM 6 LAT  
1. Piszę swoje imię i nazwisko. 

2. Wiem czy jestem chłopcem czy 

dziewczynką. 

3. Opisuję zdarzenia w kolejności. 

4. Odróżniam  rzeczywistość  od fantazji. 

5. Współdziałam z innymi podczas zabawy. 

6. Nazywam emocje i uczucia. 

7. Gram w gry planszowe. 

8. Posługuję się nożem i widelcem. 

9. Prawidłowo trzymam kredkę i ołówek. 

10. Kolorując mieszczę się w konturze. 

11. Dbam o swoje rzeczy i je porządkuję. 

12. Powtarzam krótkie wierszyki. 

13. Wymieniam nazwy dni tygodnia i miesięcy 

w odpowiedniej kolejności. 

14. Rysuję postaci ze wszystkimi częściami 

ciała.  

15. Potrafię pościelić swoje łóżko. 
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