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Obszar poznawczy:  

-rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci  o pojęcia dotyczące wartości:  szczęście, rozwaga oraz środowiska 

społecznego i  przyrodniczego, np. związane z zawodem pszczelarza, gatunkami i życiem pszczół (pszczoła miodna, 

pszczoła murarka), z  ekosystemem łąki,  stawu, gór; nazwy polskich jezior,  gór; kształtowanie umiejętności  budowania 

logicznych i  poprawnych wypowiedzi  oraz argumentowania swojego zdania;  

-doskonalenie percepcji  słuchowej przez dokonywanie analizy i  syntezy sylabo wej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie 

radości  z umiejętności  samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań i  prostych tekstów słowno -obrazkowych; 

pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy, piosenek i  słownictwa w j.  angielskim;  

-stwarzanie możliwości  do podejmowa nia aktywności  związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania 

globalnego związanych z omawianym tematem; posługiwanie się alfabetem; układanie wyrazów, zdań z rozsypanek;  

-doskonalenie umiejętności  przel iczania, dodawania i  odejmowania na kon kretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie 

się l iczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 0 i l iczby 10 i  układanie jej z cyfr;  posługiwanie się 

monetami w sytuacji  zabawy; wykorzystanie umiejętności  mierzenia do tworzenia gier;  

-rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i  f lory 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;  

-rozwijanie umiejętności  muzycznych, wokalnych i tanecznych przez naukę nowych piosenek „Dziecięce marzenia”, 

„Zawołało lato” i tańca „Stonoga;  

-rozwijanie wrażl iwości  muzycznej dzieci  p rzez dawanie możliwości  podejmowania aktywności  muzycznej –  gra na 
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instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki  z plastyką, aktywne uczestniczenie w 

zabawach tanecznych; uwrażl iwianie na elementy muzyki  –  rytm, tempo, nastrój;  

-rozw i janie sprawności  manualnej i  grafomotorycznej podczas codziennych czynności  samoobsługowych i  

porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, wycinania, lepienia, prób pisania po śladzie w l iniaturze i  w 

kratce;  

 

Obszar emocjonalny:  

-stwarzanie okazji  do rozmowy o swoich emocjach i uświadomienia, że każdy je przeżywa; ----rozwijanie umiejętności  

logicznego i  zrozumiałego wypowiadania się na temat swoich odczuć;  

-kształtowanie odporności  emocjonalnej przez swo bodne wypowiedzi na forum grupy;  

-stwarzanie atmosfery życzl iwości  i  akceptacji  przez codzienne zabawy integracyjn e; 

-kształtowanie właściwych postaw dzieci,  takich jak ciekawość poznawcza, otwartość, chęć zadawania pytań, szacunek 

do pracy innych, radość z efektów własnej pracy;  

-wzmacnianie odporności  emocjonalnej dzieci i  radzenia sobie z porażkami;  

-rozwijanie umiejętności  wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbl iższego otoczenia; uświadomienie konieczności  

przejawiania życzl iwości  i  troski  w odniesieniu do zwierząt;  

-rozwijanie poczucia własnej wartości  i  wartości  działań podejmowanych na rzecz siebie i  innych;  

 

Obszar społeczny:  

-kształtowanie postawy otwartości,  zadowolenia w relacjach z ludźmi; budzenie zaciekawienia tematem szkoły; 
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podnoszenie poczucia własnej wartości  przez dawanie możliwości  pokazania swoich walorów, umiejętności  i  mocnych 

stron podczas wymyślania, tworzenia i  doświadczania w pracach z całą grupą;  

-stwarzanie możliwości  do podejmowania współpracy podczas działań twórczych;  

-kształtowanie umiejętności  oceny d ziałania; wdrażanie do bezpiecznego zachowania; uświadamianie konieczności  

refleksji  nad swoim zachowaniem.  

-kształtowanie umiejętności  współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, 

czerpania radości  ze wspólnej pra cy dla innych; zachęcanie do wdrażania własnych strategi i  w sy tuacjach trudnych 

emocjonalnie;  

-wdrażanie do samodzielności  przez przygotowanie stolików do zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, 

samodzielne ubieranie i  rozbieranie podczas wyjść  poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i  materiałów do 

zabaw i zajęć, sprzątanie ich po zajęciach i  zabawie;  

-zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji  pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i współpracy ze 

szczególnym uwzględnieniem  rozwijania umiejętności  radzenia sobie z emocjami, panowania nad nimi;  

 

Obszar fizyczny:  

-codzienny pobyt na świeżym powietrzu;  

-obserwacja najbl iższego środowiska przyrodniczego; zwrócenie uwagi na cechy pogody, -porównywanie elementów 

pogody w zależności  od pory dnia; wsłuchiwanie się w odgłosy ptaków;  

-zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: bieżne, „Wyścigi”,  tradycyjne za bawy podwórkowe, gry zespołowe;  

-zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności  fizycznej,  wzmacnianie odpor ności:   
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-zestaw ćwiczeń porannych nr 19, 20;  

-zabawy ruchowe:  

 „Bocian i żaby”; „Przejście  przez kładkę”; „Pszczoły, kwiatki,  ul”; „Na górskim szlaku”; „Sieć rybacka”; „Szkolne 

czynności” ;  „Samolotem na wakacje” –  zabawa ruchowa; „Zbieramy skarby”;  

„Pszczoły robią  oblot” –  zabawa ruchowa bieżna ; ;„Kret w korytarzu” –  zabawa ruchowa w parach;  

 „Letnia burza” –  zabawa ruchowa do tekstu; ;  „Kolejka l inowa” –  zabawa ruchowa z elementem liczenia;  „Droga do 

szkoły” –  zabawa ruchowa z elementem skoku;„Lot na dywanie” –  zabawa ruchowa z kocykami; „Zróbmy coś” –  zabawa 

ruchowa do wiersza;  „Kolorowa karuzela” –  zabawa ruchowa z chustą animacyjną z wykorzystaniem słownictwa w 

języku angielskim;  „Lu stro” –  zabawa ruchowa w parach;„Litera  szuka przyjaciela” –  zabawa ruchowa orientacyjno -

porządkowa;  

„Szczęśl iwy człowiek” –  zabawa rozwijająca świadomość ciała z  wykorzystaniem słownictwa w języku angielskim.  

 „Słońce wschodzi i  zachodzi” –  zabawa z chustą animacyjną ;  

 „Kwiatki” –  zabawa orientacyjno-porządkowa z elementem l iczenia ; 

 „Złap rybę” –  zabawa bieżna ;   

„Od ula do ula” –  zabawa zręcznościowa ; 

 „Koło ratunkowe” –  zabawa z elementem celowania i  rzutu ; 

„Rybak i ryby” –  zabawa bieżna ; 

„Meduza” –  zabawa w kole z chustą animacyjną ;   

„W wodzie” –  zabawa z chustą animacyjną ;   

„Przejście przez most sznurkowy” –  zabawa z elementem równowagi ; 



Cele edukacyjno - wychowawcze Grupa VII Maj 2021r. 

 

„Lody owocowe” –  zabawa rozwijająca koordynację ; 

„Towarzysz podróży” –  zabawa integracyjna;  

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności  fizycznej,  wzmacnianie odporności:  „Poszukiwacze skarbów” 

‒ zabawa sensoryczna w piaskownicy.  

rozwijanie ogólnej sprawności  ruchowej poprzez udział  w ćwiczeniach porannyc h i  ćwiczeniach gimnastycznych;  

rozwijanie koordynacji  wzrokowo -ruchowej przez zabawy ruchowe;  

kształtowanie poczucia rytmu.  


