
Czerwiec 2020/2021 

 

Tematyka kompleksowa: 

 

1. Święto dzieci 

2. Czym podróżujemy? 

3. Lato, lato, co ty na to? 

4. Wakacje  

5. Muzyka wokół nas 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE: 

 

 wyzwalanie poczucia radości i zadowolenia podczas uroczystości 

przedszkolnej z okazji Dnia Dziecka 

 integrowanie środowiska rówieśniczego z różnych grup 

 zachęcanie do rozpoznawania i prezentowania uczuć  

 zapoznanie ze sposobami spędzania wolnego czasu      

 rozwijanie logicznego myślenia 

 odwoływanie się  własnej wiedzy nt. instrumentów perkusyjnych  

 rozpoznawanie i nazywanie wybranych instrumentów muzycznych, rozwijanie 

umiejętności gry na wybranych instrumentach perkusyjnych 

 zachęcanie do rozwijania zdolności tanecznych 

 kształcenie słuchu muzycznego 
 rozwijanie zainteresowań muzyką 
 nazywanie, określanie charakterystycznych cech każdej pory roku 

 uświadomienie dzieciom znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia 

człowieka  

 poszerzanie wiadomości nt.  pogody i typowych zjawisk atmosferycznych   

 zachęcanie do zdrowego odżywiania się, do spożywania różnorodnych 

owoców; 

 zachęcanie do obserwacji ruchu ulicznego i pojazdów 

 rozróżnianie i nazywanie różnych środków lokomocji 

 zachęcanie do podziału środków transportu na: lądowe, wodne i powietrzne 

 zapoznanie z pojęciem ,,wakacje” 



 rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas 
podróżowania i wakacyjnych zabaw 

 kształcenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów według 

określonej cechy, kształcenie umiejętności wypowiadania się zdaniami 

 wdrażanie do prawidłowego stosowania pojęć: wolno /szybko 

 utrwalenie znajomości figur geometrycznych, rozwijanie inwencji twórczej 

 kształcenie umiejętności skupiania uwagi na słuchanym opowiadaniu i 
opowiadania  

 nim 

 wdrażanie do poprawnego wypowiadania się na temat wysłuchanych treści 

opowiadania 

 wykształcenie prawidłowych reakcji na zmianę tempa, dynamiki, rejestru, 

nastroju, uwrażliwienie na szkodliwe działania słońca 

 rozwijanie wyobraźni oraz pamięci logicznej i mechanicznej, tworzenie pełnych 

zdań 

 doskonalenie artykulacji wypowiadanych zgłosek  

 rozwijanie predyspozycji muzycznych: poczucia rytmu, słuchu tempa i pamięci 

muzycznej 

 rozwijanie wrażliwości muzycznej i reakcji na zmiany: tempa, dynamiki, barwę, 

pokonywanie trudności i wyzwalanie radości podczas udziału w zabawie 

 kształcenie poprawnego oddechu poprzez stwarzanie możliwości do jego 

pogłębiania oraz wydłużania fazy wydechowej 

 zwracanie uwagi na prawidłowo posługiwanie się przyborami do rysowania - 

zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas wycinania nożyczkami 

 rozwijanie umiejętności kolorowania  
 kształcenie cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej wypowiedzi 

 zachęcanie do samodzielnego dokonywania wyboru zabawy, działania 

 


