
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE
GRUPA „MISIE” , CZERWIEC 2022 

Tematyka: 

1. Dzień Dziecka
2. Światło czerwone, światło zielone
3. Zwierzęta duże i małe
4. Lato 
5. Wakacje 

   1. Aktywność społeczno – przyrodnicza

Dziecko: 
 zauważa różnice w wyglądzie dzieci z różnych stron świata i opowiada o nich, 
 nazywa części ciała i potrafi je wskazać, 
 rozpoznaje i nazywa wybrane kolory, 
 zna rolę policjanta, 
 zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i przechodzenia przez 

jezdnię, 
 rozumie znaczenie kolorów sygnalizacji świetlnej,
 rozpoznaje niektóre znaki drogowe, 
 wie, jak zachować się wobec nieznanego zwierzęcia, 
 wie, jak wygląda las, rozpoznaje żyjące na nim zwierzęta, 
 rozpoznaje krajobraz górski, 
 poznaje wygląd i tryb życia rysia i papugi, 
 rozumie, że przyrodę należy szanować, 



 wie, co to są wakacje, 
 poznaje zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas odpoczynku nad wodą i 

w górach, 
 odkłada zabawki na miejsce. 
 rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla lata.

2. Aktywność ruchowo – zdrowotna 

Dziecko:
 chętnie bierze udział w zabawach ruchowych, 
 aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych, 
 korzysta w ustalony sposób z przyborów gimnastycznych. 

3. Edukacja językowo-literacka i słuchowa
Dziecko: 
 uważnie słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat, 
 ogląda ilustracje w książkach i dzieli się swoimi spostrzeżeniami, 
 buduje proste dialogi, 
 recytuje wiersze, 
 układa obrazki, tworząc prostą historyjkę, łączy przyczynę ze skutkiem. 

4. Aktywność matematyczna

Dziecko: 
 segreguje przedmioty według określonej zasady, 
 przelicza elementy, 
 porównuje liczebność zbiorów, 
 używa liczebników głównych, 
 ustala wynik działań na konkretnych przedmiotach, 
 dostrzega i kontynuuje układy rytmiczne, 
 porównuje wielkość przedmiotów. 

5. Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna

Dziecko: 
 próbuje wycinać nożyczkami, 
 wykonuje prace plastyczno-techniczne różnymi technikami, 
 przedstawia swoje potrzeby i pragnienia w formie pracy plastycznej, 
 rozwija sprawność manualną: rozdziera papier, wykleja, 
 maluje farbami. 



6. Aktywność muzyczna

Dziecko: 
 śpiewa proste piosenki, 
 uczestniczy w zabawach rytmicznych i tanecznych, 
 naśladuje usłyszane dźwięki, 
 reaguje na zmianę tempa utworu, 
 reguluje fazę wdechu i wydechu. 

Piosenka pt: “Razem z latem” 
sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko 

Chodzi złote lato w kapeluszu z kwiatów,
w rękach ma latawiec, biega z nim po trawie.

 Ref.: Hopsa, hopsasa, razem z latem ja. (x 2) 

Czasem dla ochłody lato zjada lody. 
Zajada je powoli, gardło go nie boli. 

Ref.: Hopsa, hopsasa, razem z latem ja. (x 2) 

Wiersz pt.: “Czekamy na wakacje”
Dominika Niemiec 

Już tylko jedna chwilka albo dwie. 
Lada moment wakacje rozpoczną się. 



Niecierpliwie czekam tej wspaniałej chwili, 
gdy w wakacyjny czas będziemy się bawili. 

W piasku na plaży, wśród morskich fal, 
patrząc na statki płynące w dal, 
lub na placu zabaw albo w ogrodzie.

zamienimy się w piratów cumujących łodzie na brzegu wyspy bezludnej,
jak ze snu, chodź jest ona całkiem blisko,
koło domu, o tu... 


