
 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  

NA MIESIĄC LIPIEC  

GRUPA I 

 

1. BEZPIECZNE WAKACJE -  Wiedzą jak ważne jest dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny ciała. Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Wie ze 

nie każdy człowiek może być godny zaufania. Zna swój adres. Wypowiada się swobodnie na podany temat. Rozumie dlaczego nie można oddalać się od 

rodziców  i samemu wchodzić do wody. Rozpoznaje charakterystyczne odgłosy. Maluje farbami nie brudząc kolorów 

2. W PODWODNYM ŚWIECIE- pozna zwierzęta żyjące w morzach i oceanach; słucha utworów literackich; potrafi dokonać i uzasadnić oceny 

postaw bohaterów pozytywnych i negatywnych; rozwija spostrzegawczość wzrokową; rozwija swoją wyobraźnię i pomysłowość; samodzielnie tworzy 

kompozycję plastyczną; doskonali sprawność manualną i koordynacje wzrokowo- ruchową; rozwija sprawność ruchową; pozna właściwości magnesu; 

liczy w zakresie 5 i więcej; określa i porównuje liczebności zbiorów z użyciem zwrotów: mniej, więcej, tyle samo; doskonali orientację w przestrzeni; 

rozwiązuje zagadki związane z tematyką; potrafi układać zdania z podanymi wyrazami. 

3. CZYM PODRÓZUJEMY W CZASIE WAKACJI?- uważnie słucha tekst literacki czytany przez nauczyciela; pozna środki 

lokomocji poruszających się w powietrzu, po lądzie i po wodzie; potrafi wymienić charakterystyczne cechy krajobrazu nadmorskiego: mewy, fale, łódź 

rybacka, wydmy, plaża; doskonali umiejętność planowania pracy na całej powierzchni kartki; doskonali sprawność grafomotoryczną; rozwija logiczne 

myślenie i spostrzegawczość wzrokową poprzez rozwiązywanie zagadek tekstowych i obrazkowych; wie, jak należy zachować się w czasie burzy; potrafi 

wymienić sporty wodne; rozwija wyobraźnię przestrzenną w czasie wykonywania statku z papieru; liczy w zakresie 5 i więcej; orientuje się w schemacie 

ciała; prawidłowo wskazuje kierunki: rozróżnia stronę prawą i lewą; potrafi określić położenie przedmiotów w odniesieniu do własnej osoby i innych 

obiektów; doskonali percepcję słuchową. 

4. WAKACYJNE PODRÓŻE -uważnie słucha opowiadania ,,Podróż do Włoch”, odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, 

opowiada o swoich wymarzonych wakacjach;  aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych, wymienia przedmioty, które utrzymują się na wodzie i te, 

które toną, zgodnie współpracuje w zespole; wykonuje prawidłowo zadania podczas zabaw przy muzyce, potrafi wykonać układ ruchowy do piosenki, 

liczy części garderoby, rysuje odpowiednią liczbę kropek i chmurek, układa obok siebie i liczy przedmioty, uczestniczy w ćwiczeniach ruchów; określa 

za pomocą przymiotników, jakie jest morze, opisuje nadmorski krajobraz, wypowiada się na temat ulubionych zabaw nad morzem; wypowiada się na 

temat osoby, której chce wręczyć prezent; nazywa różne pojazdy, rozpoznaje dźwięki pojazdów, naśladuje dźwięki wydawane przez pojazdy. 
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1. BEZPIECZNE WAKACJE- wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas zabawy, kształtowanie wiedzy na temat bezpiecznego 

poruszania się po drogach i korzystania ze środków transportu, uwrażliwianie na niebezpieczeństwo podczas wakacyjnego 

wypoczynku, wyrabianie u dzieci umiejętności odpowiedniego zachowania w kryzysowych sytuacjach. 

 

2. WAKACYJNE SPOTKANIA Z DZIEĆMI INNYCH KONTYNENTÓW-   utrwalenie różnic w wyglądzie i kulturze dzieci mieszkających 

w różnych stronach świata, wyrabianie szacunku do innych, poznanie pojęcia pokój na świecie,  zapoznanie z  życiem dzieci 

zamieszkujących w afrykańskiej wiosce, doskonalenie określeń dni tygodnia i pór roku,  

 

3. WAKACYJNE PLANY- rozumienie potrzeby wypoczynku podczas roku szkolnego, kształtowanie wyobraźni poprzez opowiadania 

twórcze dzieci (na temat spędzania wakacji),doskonalenie umiejętności organizowania samodzielnej zabawy na świeżym powietrzu, 

zapoznanie z różnymi sposobami spędzania wakacji i czasu wolnego, wyjaśnienie potrzeby odpoczynku (wakacji), ukazanie różnych  

form spędzania wypoczynku(wyjazdy nad morze w góry, nad jeziora, do lasu, na wieś), poznanie zasad bezpieczeństwa dotyczących 

różnego pobytu (zakaz samodzielnego wchodzenia do wody, nie oddalanie się od rodziców itp.). 

4. LATO- ODPOCZYWAMY NA ŁONIE NATURY- planowanie letnich wycieczek w różne miejsca, kształtowanie postawy 

poszanowania środowiska, wzbogacanie wiadomości  o świecie zwierząt –zwierzęta prowadzące nocny i dzienny tryb życia, 

poznawanie środowiska wodnego i żyjących w nim roślin i zwierząt. 
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1. BEZPIECZNE ZABAWY -  zapoznanie z miejscami, w których można spędzić wakacje, zapoznanie z zasadami 

bezpiecznej zabawy podczas wakacji, zachęcanie do samodzielnego wykonywania pracy, doskonalenie 

umiejętności grupowania przedmiotów według podanych cech,  zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi,  

rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia, zwracanie uwagi na bezpieczeństwo swoje i innych podczas  

2. WAKACYJNE PODRÓŻE - zapoznanie z możliwością spędzenia wakacji nad morzem i w górach, doskonalenie 

umiejętności porównywania, rozwijanie umiejętności segregowania, zachęcanie do aktywnego udziału  

w zajęciach, rozwijanie wrażliwości smakowej, ukazanie wartości odżywczej owoców, usprawnianie aparatu 

artykulacyjnego.  

3. WAKACYJNE PODRÓŻE DOOKOŁA ŚWIATA -  wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy,  

kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania środków lokomocji,  doskonalenie umiejętności 

klasyfikowania przedmiotów, usprawnianie techniki przeliczania, wyrabianie poczucia świadomego ruchu,   

czerpanie radości ze wspólnej zabawy, zapoznanie z miejscami, w których można spędzić wakacje, zapoznanie  

z zasadami bezpiecznej zabawy podczas wakacji.  

4. KOLORY LATA -  zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy, utrwalenie nazw kolorów, utrwalenie nazw 

kolorów występujących w tęczy, doskonalenie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności porównywania, 

rozwijanie umiejętności segregowania. 
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1. PRZEDSZKOLNE WAKACJE - Ustalenie kontraktu wakacyjnego grupy – przedstawienie praw oraz zasad panujących wśród 

dzieci (nie popychamy się, sprzątamy zabawki, nie niszczymy ich itp.) Tworzenie atmosfery ciepła i przyjaźni sprzyjającej poczuciu 

bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. Poznawanie się z dziećmi, szczególnie poprzez zabawy integracyjne. 

 

1. MUZYCZNE LATO -  Zapoznanie z instrumentami: perkusyjnymi, smyczkowymi. Wykonanie instrumentu z różnych klocków, 

relaksacja i taniec do muzyki klasycznej z wykorzystaniem apaszki, zapoznanie z zawodem- dyrygent,  Porównywanie liczebności 

zbiorów, przeliczanie elementów. Umuzykalnianie dzieci poprzez śpiewanie piosenek. 

 

2. CO JEŹDZI, CO PŁYWA, CO LATA? – Poznanie różnych środków transportu: pociągu, samochodu, samolotu, statku. 

Utrwalanie nazw osób prowadzących te pojazdy: maszynista - kolejarz, kierowca, pilot, kapitan – marynarz. Usprawnianie sfery 

manualnej u dzieci poprzez zabawy plastyczne. Wzbogacanie wiedzy i doświadczeń dzieci poprzez zabawy badawcze. 

 

3. LATO W LESIE - Wzbogacanie wiedzy dotyczącej lasu; rozwijanie słownictwa związanego z lasem; utrwalanie nazw drzew  

i zwierząt leśnych; uwrażliwianie na konieczność dbania o przyrodę; zapoznanie z pracą leśnika; utrwalenie zasad właściwego 

zachowania podczas pobytu w lesie. 
 

4. WAKACJE NA WYBRZEŻU - Zapoznanie z literaturą opisującą powyższy region. Odczytywanie wyrazów związanych  

z tematem. Czytanie prostych tekstów ze rozumieniem. Poznanie  modelu  Ziemi. Orientacja ukształtowania terenu na globusie. Zabawy 

plastyczno- konstrukcyjne. Kształtowanie umiejętności wycinania po linii (składanie, przyklejanie). Rozmowy i quizy dotyczące 

bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Zabawy przy piosence, opanowanie tekstu ,wystukiwanie rytmu. 

 


