
Grupa VI ,,Żabki ” Maj Cele dydaktyczno-wychowawcze : 

 

1) Rozwój fizyczny 

• Rozwijanie doznań sensorycznych oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, 

• Rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas codziennych czynności 

samoobsługowych  

i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie; 

2) Rozwój emocjonalny 

• Kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak ciekawość poznawcza, otwartość, 

chęć zadawania pytań, szacunek do pracy innych, radość z efektów własnej pracy; 

• Rozwijanie kreatywności i samodzielności dzieci w planowaniu i realizacji działań, np. 

podczas przygotowywania upominków dla mamy i taty; 

3) Rozwój społeczny 

• Kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, ich pracy, 

zwierząt, przyrody i przedmiotów czy tradycji przez uświadomienie konieczności właściwego 

zachowania w miejscach użyteczności publicznej, stosowania się do ogólnie obowiązujących 

norm;  

• Kształtowanie nawyków bezpieczeństwa i wdrażanie ich podczas bezpiecznej podróży 

do przedszkola. Poznanie zawodu strażnika miejskiego; 

• Kształtowanie postaw prorodzinnych i patriotycznych poprzez uświadomienie 

znaczenia tradycji dla świadomości rodzinnej i narodowej; 

4) Rozwój poznawczy 

• Rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: wiedza, 

rodzina oraz środowiska społecznego dziecka np. księgarnia, biblioteka, antykwariat, bajka, 

legenda; 

• Rozwijanie umiejętności budowania logicznej wypowiedzi i mowy opowieściowej, w 

trakcie tworzenia fabuły opowiadania; rozwijanie wyobraźni dzieci; 

• Doskonalenie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie 

analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności 

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



pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek oraz słownictwa w j. polskim i 

angielskim; 

• Stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez 

eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz 

wprowadzanie litery ł, Ł, h, H; 

• Doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, 

zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie 

cyfry 9 i owalu jako figury geometrycznej; stwarzanie możliwości do manipulowania figurami i 

przedmiotami i obserwacji odbicia lustrzanego; tworzenie osi symetrii przez składanie papieru 

i obserwowaniu efektów pracy; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; 

• Kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, ich pracy, 

zwierząt, przyrody i przedmiotów czy tradycji przez uświadomienie konieczności właściwego 

zachowania w miejscach użyteczności publicznej, stosowania się do ogólnie obowiązujących 

norm;  


