
Cele dydaktyczno-wychowawcze na maj w grupie III „Sówki”. 

 

Obszar fizyczny  

• Rozwijanie umiejętności manualnych. 

• Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni. 

• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. 

• Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie 

dźwięków instrumentów. 

• Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych. 

• Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami. 

 

Obszar poznawczy  

• Rozwijanie wiedzy dzieci na temat hymnu jako symbolu narodowego. 

• Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi. 

• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat 

usłyszanej legendy. 

• Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji. 

• Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin. 

• Zachęcanie dzieci do aktywności badawczej. 

• Wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich 

cechy. 

• Wspólne muzykowanie – zwracanie uwagi na znaki nauczyciela – dyrygenta. 

• Zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji świata. 

• Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia własnych instrumentów 

muzycznych z codziennych przedmiotów. 

• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat „historii” usłyszanej 

podczas trwania utworu muzyki klasycznej. 

• Wyzwalanie kreatywności twórczej. 

• Kształtowanie umiejętności wcielania się w role. 

• Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty. 

• Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny. 

• Rozwijanie znajomości podstawowych zasad ruchu drogowego. 

• Rozwijanie kreatywności poprzez udział w projektach edukacyjnych.  



 

Obszar społeczny  

• Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli 

narodowych. 

• Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania. 

• Uświadamianie dzieciom potrzeby przestrzegania norm społecznych podczas 

uroczystości. 

• Doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych. 

• Budowanie wiedzy dzieci na temat budowy aparatu słuchowego człowieka.  

• Zachęcanie dzieci do zwracania się do innych po pomoc. 

• Wdrażanie do okazywania szacunku innym ludziom, szczególnie osobom 

starszym. 

• Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych w sytuacjach codziennych i 

sytuacji zabawy. 

• Wdrażanie do współdziałania z rówieśnikami w zabawie. 

• Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu, (zawartych w kodeksie 

przedszkolaka.). 

• Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, 

przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów. 

• Rozwijanie empatii i uwrażliwianie na potrzeby innych. 

• Rozwijanie inteligencji społecznej i związanych z tym kompetencji (np. 

współpraca w grupie, radzenie sobie w sytuacji konfliktowej, pełnienie ról i 

odpowiedzialność za powierzone zadanie). 

 

Obszar emocjonalny  

• Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych. 

• Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć. 

• Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie 

akceptowalny. 

• Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem. 

• Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną. 

• Odczuwanie pozytywnych emocji podczas działań plastycznych i twórczych. 

• Pomaganie dziecku w budowaniu poczucia własnej wartości. 



• Rozwijanie inteligencji emocjonalnej i związanych z tym kompetencji (np. 

rozpoznawanie i nazywanie emocji, poznawanie sposobów radzenia sobie z 

emocjami). 

 


