ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE
CZERWIEC 2021
GRUPA „MISIE”
Tematyka tygodnia:
1. Dzień Dziecka
2. Światło czerwone, światło zielone
3. Ile nóg ma stonoga?
4. Słoneczne lato
5. Jedziemy na wakacje
1. Aktywność społeczno – przyrodnicza:


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 wygląda łąka, rozpoznaje żyjące na niej zwierzęta,



wie, jak wygląda las, rozpoznaje żyjące na nim zwierzęta,



rozpoznaje krajobraz górski,



poznaje wygląd i tryb życia pszczoły,



rozumie, że przyrodę należy szanować,



nazywa typowe zjawiska atmosferyczne, wypowiada się na temat pogody,



wie, co to są wakacje,



poznaje zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas odpoczynku nad wodą i w
górach,



odkłada zabawki na miejsce.

2. Aktywność ruchowo – zdrowotna:


chętnie bierze udział w zabawach ruchowych,



aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,



korzysta w ustalony sposób z przyborów gimnastycznych.

3. Edukacja językowo-literacka i słuchowa:


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:


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:


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:


śpiewa proste piosenki,



uczestniczy w zabawach rytmicznych i tanecznych,



naśladuje usłyszane dźwięki,



reaguje na zmianę tempa utworu,



reguluje fazę wdechu i wydechu.

Piosenka „Stonoga”
1. Idzie sobie stonoga,
stonoga, stonoga.
Idzie sobie stonoga,

stonoga, hej!
2. Pierwsza noga, druga noga,
trzecia noga, czwarta noga,
piąta noga, szósta noga,
siódma noga, hej!
Piosenka „Wianek od lata”
1. Plecie lato wianki z kwiatów,
rzuca je na wodę.
Płyną rzeką hen, daleko
po przygodę.
La la la la, po przygodę.
La la la la, po przygodę.
2. Słońce potem wianki złotem
pięknie przyozdobi.
Rzuci kwiatek złoty płatek
wietrzykowi.
La la la la, wietrzykowi.
La la la la, wietrzykowi.
3. A w jeziorze lub nad morzem
z tatą złowię wianek
i na szczęście go w prezencie
damy mamie.
La la la la, damy mamie.
La la la la, damy mamie.

