
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE 

CZERWIEC 2022 

GRUPA „BIEDRONKI”   

 

 

Tematyka:  

1. LATO – CZAS ZABAWY 

2. KOLOROWE LATO 

3. ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE 

4. DO WIDZENIA 

1.Aktywność społeczno-przyrodnicza:  

 poznanie znaczenia pojęcia „tolerancja” 

 doskonalenie umiejętności formułowania swoich opinii 

 budzenie empatii 

 poznanie nazwy pierwszego letniego miesiąca 

 zachęcanie do uważnego słuchania siebie nawzajem 

 zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas wykonywania zadań 

 poznanie wyglądu i nazw wybranych letnich kwiatów 

 wzbogacanie wiedzy przyrodniczej 

 poznanie znaczenia słów „być tolerancyjnym” na podstawie opowiadania 

 doskonalenie umiejętności rozpoznawania oraz nazywania uczyć i emocji 

 rozwijanie empatii i wrażliwości 

 poznanie nazw wybranych mieszkańców łąki 

 uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody 

 poznanie wybranych wiadomości na temat pszczół  

 rozwijanie zainteresowania otaczającym światem 

 uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o środowisko naturalne, a szczególności 

pszczoły 

 poznanie głosów wybranych mieszkańców łąki 

 nauka rozpoznawania elementów świata fikcji w odniesieniu do realnej rzeczywistości 



 wdrażanie do zgodnej współpracy i porozumiewania się cichym głosem podczas 

wykonywania zadań 

 poznanie znaczenia zaufania na podstawie opowiadania 

 rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem 

 poznanie różnych sposobów spędzania czasu latem 

 wdrażanie do zgodnej współpracy i zachowywania zasad fair play podczas zabaw 

 poznanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu nad morzem 

 poznanie różnych letnich zabaw 

 odnajdywanie korzyści płynących ze spędzania czasu na świeżym powietrzu 

 poznanie znaczenia zaufania na podstawie przykładu z literatury 

 zachęcanie do przełamywania lęku i szukania pomocy oraz wsparcia u innych w 

sytuacjach trudnych 

 zachęcanie do aktywnego spędzania czasu podczas wakacji w gronie rodzinnym 

 poznanie cech charakterystycznych wybranych krajobrazów: morze, góry, jeziora 

 uwrażliwienie na piękno różnych krajobrazów Polski 

 poznanie sposobów ochrony przed słońcem 

 ukazanie konieczności bezpiecznego korzystania ze słońca 

 wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas wakacji nad morzem 

2.Edukacja językowo-literacka: 

 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

 poznawanie utworów o charakterze żartobliwym z dziecięcego kanonu literatury 

 rozwijanie umiejętności odczytywania myśli przewodniej utworu literackiego 

 doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania 

 kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi na podstawie 

obrazka 

3. Aktywność ruchowo-zdrowotna:  

 rozwijanie sprawności fizycznej 

 rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej 

 rozwijanie sprawności ruchowej przez gry i zabawy ruchow 

 prowadzenie zabaw z elementem równowagi, czworakowania, rzutu, celowania i 

toczenia, z elementami podskoku i skoku 

 

4.Aktywność matematyczna: 

 poznanie określeń związanych z położeniem różnych przedmiotów w przestrzeni 

 rozwijanie orientacji w przestrzeni 

 rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania 

 doskonalenie umiejętności logicznego myślenia 

 doskonalenie umiejętności liczenia 

 rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego 

 rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i posługiwania się liczebnikami 

porządkowymi 

 



5. Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna: 

 wzbogacanie doświadczeń plastycznych 

 wdrażanie do zgodnej współpracy podczas zajęć plastycznych 

 rozwijanie kreatywności 

 rozwijanie twórczego myślenia, wzbogacanie doświadczeń plastycznych 

 rozwijanie sprawności motorycznej 

 zachęcanie do estetycznego wykonania pracy 

 rozwijanie motoryki małej 

 rozwijanie  wyobraźni przestrzennej poprzez tworzenie pomysłowych budowli z 

klocków 

 

6.Aktywność muzyczna i słuchowa: 

 poznanie wybranych kroków tanecznych 

 rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu 

 uwrażliwienie na piękno tańca 

 rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, 

 zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wspólnego muzykowania 

 rozwijanie umiejętności wokalnych 

 rozwijanie słuchu fonematycznego 

 rozwijanie umiejętności interpretowania ruchem muzyki i pozamuzycznej treści 

utworu instrumentalnego 

 zapoznanie z piosenką i wierszem: 
 
 

PIOSENKA 

 

 „NIECH ŻYJĄ WAKACJE” 

 
sł. Maria Kownacka, muz. Jan Wesołowski 

 

Ref.: Niech żyją wakacje, niech żyje pole i las.  

I niebo, i słońce, wolny, swobodny czas. 

 

Pojedzie z nami piłka i kajak i skakanka,  

będziemy grać w siatkówkę od samiutkiego ranka. 

Gorące złote słońce na ciemno nas opali, 

w srebrzystej bystrej rzece będziemy się kąpali. 

 

Ref.: Niech żyją wakacje, niech żyje pole i las.  

I niebo, i słońce, wolny, swobodny czas. 

 

 

 

 



WIERSZ 

 

„BEZPIECZNE WAKACJE” - 

Małgorzata Plata 

    Przyszło już lato, nadeszły wakacje, 

Czekają na ciebie same atrakcje: 

Wspinaczki w górach, wyjazd nad morze, 

Zwiedzanie zabytków, rejs po jeziorze. 

Lecz żeby wakacje były udane, 

Posłuchaj rad, które są tutaj dane: 

Chodząc po górach drogi przedszkolaku 

Nigdy nie zbaczaj z wybranego szlaku, 

Trzymaj się trasy, idź za przewodnikiem, 

Bądź mądry, grzeczny, nie bądź psotnikiem. 

Nad morzem słonko mocno świeci, 

Grzeje, opala dorosłych i dzieci. 

Posłuchaj mamy lub taty, co powie: 

„Na plaży miej kapelusz lub czapeczkę na głowie. 

Kremem trzeba posmarować buzię i ciało, 

by potem nie piekło i nie bolało. 

Od czasu do czasu usiądź też w cieniu 

– wtedy nie ulegniesz groźnemu poparzeniu.” 
 

 

SŁONECZNYCH WAKACJI !!! 

 
 


