
Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec 2021 Grupa 6 

„Żabki”.  

Fizyczny obszar rozwoju dziecka 

− uczestniczenie w zabawach ruchowych; 

− uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych; 

− przyjmowanie prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń; 

− rozwijanie płynności ruchów; 

− wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej; 

− kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych. Utrwalanie zasad postępowania 

i zachowania w dobie epidemii. Uwrażliwienie dzieci na dokładne mycie rąk , nie 

dotykanie do buzi brudnymi rękami; 

− codzienny pobyt na świeżym powietrzu (jeśli pozwoli nam na to aura i jakość 

powietrza). 

 Emocjonalny obszar rozwoju dziecka 

− rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, panowania nad nimi; 

− stwarzanie okazji do rozmowy o swoich emocjach i uświadomienia, że każdy je 

przeżywa; 

− budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i 

współpracy; 

− rozwijanie umiejętności logicznego i zrozumiałego wypowiadania się na temat swoich 

odczuć. 

Społeczny obszar rozwoju dziecka 

− rozwijanie umiejętności dziecka w zakresie współpracy w grupie- podejmowanie prób 

przezwyciężania nieśmiałości, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, rozstrzygania 

nieporozumień i konfliktów we właściwy sposób (rozmowa, negocjacja, kompromis), 

panowanie nad trudnymi emocjami; 

− kształtowanie umiejętności oceny działania, wdrażanie do bezpiecznego zachowania; 

− kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenie do kompromisu; 

− uświadamianie konieczności refleksji nad swoim zachowaniem; 

− wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka  w sytuacji zabawy: rozwijanie 

samodzielności we wszystkich obszarach, czerpanie radości z wykonywanych prac i 

ich efektów; 
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− poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w 

grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe 

zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach; 

− kształtowanie postawy otwartości, zadowolenia w relacjach z ludźmi; 

− podnoszenie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich 

walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i 

doświadczania w pracach z całą grupą. 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka 

Aktywność przyrodnicza  

− kształtowanie właściwych postaw dzieci takich jak szacunek do ludzi i zwierząt, 

środowiska przyrodniczego; 

− uwrażliwienie na piękno, bogactwo i różnorodność ziemi; 

− uświadomienie znaczenia czystego powietrza w życiu człowieka oraz otaczającej go 

przyrody; 

− zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze typowe dla wiosny np. częste zmiany 

pogody; 

− rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i 

flory w różnorodnych ekosystemach – łąka, staw, jezioro; 

− kształtowanie postawy troski o środowisko przyrodnicze przez organizowanie opieki 

nad owadami w ogrodzie – budowanie poidełek dla owadów; 

− uświadamianie znaczenia owadów dla środowiska przyrodniczego. 

Aktywność polonistyczna  

− rozwijanie pamięci słuchowej dzieci przez pamięciowe opanowanie wierszy i tekstów 

piosenek; 

− kształtowanie umiejętności argumentowania swojego zdania podczas wypowiadania 

się na określony temat; 

− doskonalenie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej 

oraz głoskowej wyrazów; 

− pamięciowe opanowanie tekstów wierszy, piosenek i słownictwa w języku 

angielskim; 

− czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, 

zdań oraz prostych tekstów słowno – obrazkowych; 
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− stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez 

eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem; 

− rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich; 

− posługiwania się alfabetem, układanie wyrazów i zdań z rozsypanek; 

− kształtowanie umiejętności budowania logicznych i poprawnych wypowiedzi oraz 

argumentowania swojego zdania. 

Aktywność matematyczna  

− doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, 

zbiorach zastępczych, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; 

− wprowadzenie cyfry 0 i liczby 10, układanie ich z cyfr; 

− posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; 

− stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia 

gry; 

− wykorzystanie umiejętności mierzenia do tworzenia gier; 

− kształcenie umiejętności matematycznych, segregowania, rozdzielania symboli 

graficznych według przyjętego kryterium 

Aktywność plastyczna  

− rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci podczas malowania , rysowania, 

komponowania z  wykorzystaniem różnorodnych technik; 

− rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, 

wycinania, lepienia. 

Aktywność muzyczna  

− zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim; 

− uczestniczenie w zabawach tanecznych; 

− rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci przez dawanie możliwości podejmowania 

aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, 

dźwiękiem; 

− aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; 

− uwrażliwianie na elementy muzyki – rytm, tempo, nastrój; 

− rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych poprzez naukę nowych piosenek 

„Dziecięce marzenia”, „Zawołało lato” i tańca „Stonoga”; 
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− improwizowanie ruchem muzyki, melodyjne i ładne śpiewanie piosenek; 

− stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej, gra na 

instrumentach. 
 


