
 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE 

NA MIESIĄC KWIECIEŃ  

 GRUPA I 

 

1. CHCIAŁBYM ZOSTAĆ SPORTOWCEM – zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem: indywidualnych, 

zbiorowych, samorzutnych, zorganizowanych, poznanie zasady rywalizacji, podkreślanie roli ruchu i powietrza jako stymulatorów 

prawidłowego rozwoju. Zwrócenie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody i aktualnej pory dnia, przestrzeganie zasad 

bezpiecznej zabawy. Promowanie sportu ze względów zdrowotnych. Poznanie nowych słów związanych ze sportem, utrwalenie 

części ciała, rozwijanie sprawności ruchowej. 

2. CHCIAŁBYM BYĆ KOSMONAUTĄ – przybliżenie tematyki kosmosu. Oglądanie ilustracji, słuchanie ciekawostek 

związanych z przestrzenią kosmiczną, statkami kosmicznymi i planetami. Tworzenie ciekawych budowli podczas zabaw 

konstrukcyjnych z różnego rodzaju klocków (rakiety , pojazdy kosmiczne, ufoludki). Rozwijanie wyobraźni i sprawności 

manualnej oraz wypowiadania się na określony temat. Zabawy twórcze – kompozycje plastyczne 

3. DBAMY O ZIEMIĘ – poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi. 

Kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego: poszanowanie świata zwierząt, roślin, 

segregacja odpadów, oszczędzanie wody, prądu. Rozwijanie inwencji twórczej podczas zabaw z elementem dramy, nabywanie 

umiejętności współdziałania z rówieśnikami, poszerzenie zasobu słownictwa rozwijanie sprawności manualnych, koncentracji 

uwagi. 

4. JESTEM POLAKIEM – rozwijanie poczucia przynależności narodowej, rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością 

poznanie wybranych wiadomości o Warszawie stolicy Polski. Zapoznanie z symbolami narodowymi: godło , flaga, hymn. 

Przybliżenie dzieciom różnych rejonów Polski, ich charakterystycznych krajobrazów. Zabawy z rymowanką, ćwiczenia analizy  

i syntezy wzrokowej – składanie obrazków z części.  

 

 

 



 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE 

NA MIESIĄC KWIECIEŃ  

 GRUPA II 

 

1.CHCIAŁBYM BYĆ SPORTOWCEM - poznanie różnych dyscyplin sportowych np. biegi, kolarstwo, pływanie, piłka nożna, tenis, skoki narciarskie.  

Poznawanie czynności, jakie wykonuje sportowiec, zwrócenie uwagi na jego ubiór. Rozwijanie sprawności fizycznej: zachęcanie do ćwiczeń ruchowych  

z różnymi przyborami.. Zachęcanie dzieci do zabaw na powietrzu i spacerów z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.  

2.CO SIĘ DZIEJE W KOSMOSIE? - poznawanie modelu kuli ziemskiej- globusa. Zabawy z globusem, np. Podróżujemy palcem po świecie. Poznawanie 

nazw wybranych planet Układu Słonecznego. Budowanie dziecięcej wiedzy o Kosmosie. Poznawanie ciekawostek, wierszy, opowiadań na temat Kosmosu. 

Rozwijanie sprawności mówienia, budowania zdań prostych.   

3.DBAMY O PRZYRODĘ - kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo 

zagrażające środowisku ze strony człowieka np.: zatruwanie wód, powietrza, gleby, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach, wycinanie lasów itp.  

Rozwijanie właściwego stosunku  do świata przyrody, zachęcanie do sprzątania własnego środowiska : segregowania śmieci, niedeptania trawników, klombów 

z kwiatami, szanowania wody, niemarnowania jej. Wyjaśnienie określeń : kwiaty chronione, zwierzęta chronione, ekologia, strażnik przyrody.    

4.JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM -kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, poznawanie symboli narodowych: godła, flagi i  hymnu 

polskiego. Poznanie wybranych miast Polski i rzeki Wisły. Rozwijanie sprawności manualnej- wykonanie flagi Polski. Zapoznanie z legendą o powstaniu 

Warszawy. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania. Wyjaśnienie znaczenia zdania: Jestem Polakiem i Europejczykiem. Poznanie wybranych państw 

europejskich.  

  

 

 

 



ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE 

NA MIESIĄC KWIECIEŃ  

 GRUPA III 

 

 

1. CHCIAŁBYM BYĆ SPORTOWCEM: rozwijanie mowy i pamięci słuchowej, zapoznanie z literą j: małą i wielką, 

drukowaną, zapoznanie z dyscyplinami sportowymi, zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem stadionu sportowego,  wdrażanie 

do dbania o zdrowie poprzez uprawianie różnego rodzaju sportów, poznanie niektórych sportowców, doskonalenie orientacji 

własnego ciała oraz przestrzeni, rozwijanie słuchu fonematycznego, zachęcanie do wspólnego odpoczynku z rodzicami,  

 

2. CUDA I DZIWY: zapoznanie z literą f: małą i wielką, drukowaną i pisaną, wyrabianie postawy proekologicznej, utrwalenie 

nazwy planet, poznanie wiadomości dotyczących przestrzeni kosmicznej, zapoznanie z wyglądem mapy i globusa, rozwijanie 

umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu, poznawanie zjawiska powstawania dnia i nocy, rozwijanie mowy 

 

 

3. MALI STRAŻNICY PRZYRODY:  uświadamianie konieczności dbania o lasy, zapoznanie z literą ż: małą, wielką  

i drukowaną, rozwijanie poczucia troski o najbliższe otoczenie i odpowiedzialności za nie, rozwijanie umiejętności liczenia  

w zakresie dziesięciu, uświadamianie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania oraz dbania  

o środowisko naturalne, rozwijanie umiejętności prawidłowego artykułowania głosek: s, sz.  

 

4. JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM: zapoznanie z literą h: małą, wielką, drukowaną, przybliżenie 

charakterystycznych miejsc znajdujących się w swojej miejscowości, zapoznanie z symbolami narodowymi, poznawanie herbu 

Warszawy, nazwy miasta, jej pochodzenia oraz wybranych zabytków. 

 

 



 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE 

NA MIESIĄC KWIECIEŃ  

 GRUPA IV 

 

1. SPORT TO ZDROWIE, BĘDĘ SPORTOWCEM- Zapoznanie z koniecznością uprawiania sportu dla zdrowia. Zabawy 

ćwiczenia i pogadanki  ukazujące wpływ uprawiania sportu dla zdrowia człowieka. Wprowadzenie litery J, j, ćwiczenia w analizie 

i syntezie wyrazowej, czytanie tekstu. Zabawy na liczbach w zakresie liczby 10. Próby tworzenia prostych zadań tekstowych do 

zapisów matematycznych. Wyznaczanie strony i kierunku. Zabawy  w orientacji własnego ciała w odniesieniu do otoczenia. 

Zapoznanie z literaturą i piosenką poświęconą dbaniu o własne zdrowie. 

2. CUDA I DZIWY – Zapoznanie z tematyką kosmosu na podstawie literatury dziecięcej. Wprowadzenie litery F ,f, ćwiczenia  

w analizie i syntezie wyrazowej. Utrwalanie obrazu graficznego i fonemowego poznanych liter. Ćwiczenia  

w czytaniu tekstu. Zapoznanie z nazewnictwem i wyglądem planet w układzie słonecznym. Oglądanie albumów filmów 

poświęconych powyższej tematyce. Zabawy matematyczne z elementem liczby nieznanej. Zabawy plastycznokonstrukcyjne 

Ufoludki i rakiety kosmiczne w oparciu o różnorodne techniki. 

3. MALI STRAŻNICY PRZYRODY - omówienie wpływu działalności człowieka na otaczającą przyrodę. Oglądanie filmów 

słuchanie opowiadań ,rozwiązywanie zagadek, obserwowanie otaczającej rzeczywistości, próby wnioskowania na podstawie 

obserwacji. Zapoznanie z literaturą poświęconą powyższej tematyce. Rola drzew ,czystej wody i powietrza w naszym  

ekosystemie. Zapoznanie z literą ż. Ćwiczenia w analizie i syntezie wyrazowej. Układanie zdań z wyrazami. Zapoznanie  

z budową zdania. Wielka i mała litera w zdaniu. Rola kropki w zdaniu. 

4. JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM - zapoznanie z symbolami narodowymi: flaga, hymn, godło, poznanie 

największych miast Polskich i ich folkloru. Zapoznanie z najbliższa okolicą i jej otoczeniem opartych na literaturze i filmie dla 

dzieci. Poznanie państw należących do Unii Europejskiej i zapoznani z flagą Unii. Zapoznanie z różnorodnością obyczajową  

i kulturową różnych państw w Unii. Zapoznanie z literą H, h.  Rozwijanie analizy i syntezy wyrazowej. Ćwiczenie w czytaniu 

tekstu. Figury matematyczne i ich właściwości. Zabawy  wg metody F. Froebla.  

 



ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE 

NA MIESIĄC KWIECIEŃ  

 GRUPA V 

 

1. CHCIAŁBYM BYĆ SPORTOWCEM - rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych  

i ćwiczeń gimnastycznych), wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych, określanie 

kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu, uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, 

orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, 

równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem. Wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,  liczenie 

głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.  

 

2. CUDA I DZIWY - poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Marsa, słuchanie 

ciekawostek na ich temat, poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata, dzielenie się wiadomościami na temat kosmosu: lotów kosmicznych, 

planet, gwiazdozbiorów. wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie, uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach 

plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi, słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, 

postacie, zdarzenia, dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku.  

 

3. MALI STRAŻNICY PRZYRODY - rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach, wyjaśnianie roli wody w życiu ludzi i zwierząt, poznawanie 

zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla 

futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach, nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew.  

 

4. JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM - stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku, poznawanie poprzez 

literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc, oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; 

odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwracania uwagi na piękno naszego kraju, wskazywanie lokalizacji miejsca swojego zamieszkania na 

mapie Polski, podawanie adresu zamieszkania, adresu przedszkola, poznanie zapisu nazwy swojej miejscowości, 

 

 

 

 



ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE 

NA MIESIĄC KWIECIEŃ  

 GRUPA VI 

 
1. SPORT TO ZDROWIE – uczestniczy w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, 

bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, 

równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem, nazywa sporty przedstawione na zdjęciach,  wie jak 

ważny jest ruch i aktywność fizyczna w życiu człowieka,  ćwiczy  z nietypowym przyborem – ringiem,  segreguje piłeczki pod 

względem koloru. 

 

2. KOSMOS – wyjaśnia, dlaczego należy dbać o Ziemię, nazywa planety, zapoznaje się ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy,  

mówi rymowankę z różnym natężeniem głosu, aktywnie uczestniczy w zabawach,  odpowiada na pytania dotyczące utworu, 

zapoznaje się z układem słonecznym,  uczestniczy w ćwiczeniach ogólnorozwojowych,  chętnie bawi się na świeżym powietrzu, 

wskazuje obrazki, których nazwy mówi N. bez pierwszej głoski. 

 

3. DBAMY O PRZYRODĘ – wskazuje miejsca, w których żyją dane zwierzęta , przedstawia ruchem dane zwierzę, jego        

emocje, rozpoznaje pozytywne i negatywne zachowania wobec przyrody, wypowiada się na temat dbania o przyrodę , rozumie 

jaka jest rola drzew,  formułuje wnioski o powietrzu na podstawie doświadczeń, poprawnie wykonuje zadania, wykonuje 

ćwiczenia zgodnie z instrukcją, dba o najbliższe otoczenie, naśladuje czynności innej osoby, bawi się z innymi.  

 

4. ŁĄKA WIOSNĄ- aktywnie uczestniczy w zabawach, wypowiada się na temat łąki wiosną,  jej mieszkańców, podaje 

rozwiązania zagadek,   wskazuje owada wśród zwierząt, wyjaśnia znaczenie pszczół i mrówek dla przyrody, zapoznaje się  

z cyklem rozwojowym motyla, układa obrazki  w całość, układa sylwetę motyla, liczy motyle w danym kolorze, wykonuje 

ćwiczenia według instrukcji, wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej dla zwierząt, opisuje zwierzęta przedstawione na ilustracji, 

odpowiada na pytania. 
 

    
 


