
 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 

NA MIESIĄC MAJ 

GRUPA I 

 

 

 

 

1.ŁĄKA WIOSNĄ - wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące. Rozwijanie wiedzy przyrodniczej, kształtowanie 

wypowiadania się na określony temat. Doskonalenie sprawności manualnych, umiejętności wokalnych, oraz prawidłowego toru 

oddechowego. Rozwijanie wyobraźni plastycznej, ćwiczenia umiejętności przeliczania, praca nad prawidłową artykulacją wybranych 

głosek. Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany zachodzące w przyrodzie.  

2.WIOSNA NA WSI - poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi. Zapoznanie z zasadami dbania o zwierzęta 

hodowane w domu: karmienie ich, wychodzenie na spacer. Naśladowanie sposobów poruszania się tych zwierząt oraz ich odgłosów. 

Uczestniczenie w zabawach twórczych, konstrukcyjnych, ruchowych, tematycznych. Budowanie z naturalnych materiałów - piasek. 

Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu. 

3.ZNAM RÓZNE ZAWODY - wymienianie i nazywanie wybranych zawodów. Określanie tego, co dziecko lubi robić, odgrywanie rożnych 

ról zawodowych w zabawie. Poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie 

uwagi na ubiór tych osób. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie  określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko. 

Słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia.  

4.MOI RODZICE - wzmocnienie więzi uczuciowej między dziećmi a rodzicami, kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie, tworzenie 

klimatu bliskości i bezpieczeństwa. Określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny. 

Uwrażliwienie na różne gatunki muzyczne, przygotowanie programu artystycznego na występ dla rodziców. Nauka wierszy, piosenek oraz 

tańca.    
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1. ŁĄKA MAJOWA:  wypowiada się na temat łąki wiosną, naśladuje głosy żab i bocianów z różnymi emocjami i z różnym natężeniem, 

wykonuje poprawnie ćwiczenia gimnastyczne, opowiada historyjkę, liczy w zakresie pięciu, lepi kształt ślimaka z plasteliny, odpowiada 

na pytania dotyczące utworu 

2. ZWIERZĘTA WIEJSKIE:  odpowiada na pytania dotyczące utworu, wykonuje pracę plastyczną – kaczuszkę, porusza się rytmicznie przy 

muzyce, nazywa młode wybranych zwierząt ze wsi, stosuje słowa: kurnik, stajnia, obora, wypowiada się na temat teatrzyku 

3. ZNAMY RÓŻNE ZAWODY:  nazywa wybrane zawody, wykonuje ćwiczenia fizyczne, wie, na czym polega praca ekspedientki, wie, co robi 

piekarz, lepi pieczywo z masy solnej, podaje nazwy szczegółowe do podanych nazw nadrzędnych, rozwiązuje zagadki 

4. MOI RODZICE:  liczy w zakresie pięciu, maluje wzory na tekturowym talerzu, wypowiada się na temat opowiadania, uczestniczy  

w ćwiczeniach fizycznych, akompaniuje do piosenki na wybranych instrumentach perkusyjnych, wykonuje pracę techniczną, klasyfikuje 

według podanego kryterium 
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1. NOWINKI Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA - rozwijanie koncentracji uwagi poprzez uważne słuchanie opowiadań, wyszukiwanie 

różnic na obrazkach, zapoznanie ze zwierzętami zamieszkującymi podwórko wiejskie, zwrócenie uwagi na różnice pomiędzy 

ssakami a ptakami,  kształtowanie mowy czynnej poprzez wypowiadanie się na dany temat, rozwijanie sprawności manualnych 

poprzez zabawy plastyczne: technika wydzieranki. 

1. WIOSNA NA ŁĄCE – pogłębianie wiedzy  temat przyrody na łące, obserwowanie kwitnących roślin; zwracanie uwagi na zawarte w 

nich piękno; rozwijanie zainteresowania przyrodą, rozpoznawanie zwierząt żyjących na łące: motyle, biedronki, ślimaki, żaby…; 

opowiadanie ciekawostek z życia zwierząt, wiemy, że motyl był wcześniej gąsienicą. 

2. POZNAJEMY RÓŻNE ZAWODY -  zapoznanie z niektórymi zawodami oraz ich specyfiką, rozwijanie oraz kształtowanie mowy 

poprzez swobodne wypowiedzi na zaproponowany temat, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie ekspresji 

ruchowej przy muzyce, rozwijanie umiejętności matematycznych. 

3. NASI KOCHANI RODZICE - - kształtowanie szacunku dla najbliższych; wdrażanie do wspólnych zabaw; zachęcanie do niesienia 

pomocy rodzicom w obowiązkach domowych; zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodziny; rozwijanie zainteresowań 

pracą zawodową rodziców; zwrócenie uwagi na korzyści płynące z spędzania wspólnego czasu z rodziną. 
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1. NOWINKI Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA-zapoznanie ze zwierzętami na wiejskim podwórku, ich życiem, sposobem pielęgnacji oraz 

produktami ,które otrzymuje się  dzięki  tym zwierzętom (ser jajka) Prowadzenie  zabaw z elementami ortofonicznymi 

,naśladującymi odgłosy zwierząt. Zapoznanie z literaturą dla dzieci  poświęconą powyższej tematyce. Stosowanie ćwiczeń analizy  

i syntezy wyrazowej ,podział wyrazów na  sylaby, układanie zdań z wyrazami, czytanie prostych tekstów o  zwierzętach z wiejskiego 

podwórka. 

2. WIOSNA NA ŁĄCE-Poznanie ewolucji żaby i zapoznanie z przedstawicielem płazów, jego życiem i odżywianiem oraz środowiskiem 

naturalnym. Rysowanie po śladzie znaków litero podobnych i  liter .Rozwiązywanie zagadek i rebusów. Zabawy w słowa- 

wybrzmiewanie głosek w wyrazach .Zabawy z farbą – malowanie środowiska w którym występuje żaba i inne owady. (łączenie 

kolorów). Poznanie mieszkańców łąki i ich zwyczajów(pszczoła, motyl, salamandra). Odwzorowywanie  postaci ,,kalkomania”. 

3. POZNAJEMY RÓŻNE ZAWODY-zapoznanie z różnymi  zawodami i rolą jaką pełnią w życiu człowieka oraz ich przydatność dla nas 

wszystkich. Ukazanie ważności każdego zawodu w funkcjonowaniu gospodarczym.  

Rozwijanie umiejętności kojarzenia, porównywania i wnioskowania na podstawie rebusów zagadek, quizów. 

4. NASI KOCHANI RODZICE-ukazanie roli rodziców w życiu każdego dziecka ,kształtowanie  szacunku ,potrzeby miłości i poczucia 

bezpieczeństwa jaką zapewniają dzieciom ich rodzice. Na podstawie literatury piosenki i tańca. Wprowadzenie nowej metody  

w plastyce ,,Foliowany bukiet’’ Utrwalanie umiejętności liczenia ,klasyfikowania , kodowania. Oraz obrazu graficznego liter i liczby. 
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1. NOWINKI Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA - tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą, układanie rymów do 

podanych słów, tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie, aktywne słuchanie rozmówcy, próby samodzielnego 

czytania, wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie, czytanie całościowe wyrazów. rozszerzanie 

doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości(z różnych dziedzin życia człowieka). Inicjowanie różnego rodzaju zabaw 

z wykorzystaniem pomysłów dzieci. 

2. WIOSNA NA ŁĄCE - dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub . innych zbiorów zastępczych, 

poznawanie zjawiska tęczy, poznawanie etapów rozwojowych wybranych zwierząt np. żaby, motyla, określanie znaczenia barwy 

ochronnej w życiu zwierząt, poznawanie życia pszczół i mrówek, zwracanie uwagi na przystosowanie się zwierząt do życia  

w danym środowisku.  

3. POZNAJEMY RÓŻNE ZAWODY - podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych 

zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych wykonywanych przez te 

osoby, opowiadanie o tym, kim chciałoby zostać, wskazywanie zawodów zaangażowanych w powstawanie produktów codziennego 

użytku, rozwijanie słuchu fonematycznego.  

4. NASI KOCHANI RODZICE - opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter), 

określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny, dzielenie się wiadomościami na temat 

życia w rodzinie, np. o sposobach wspólnego spędzania czasu, pojawienie się nowego dziecka, wykazywanie się inicjatywą  

w sytuacjach nowych, nieznanych, wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych 

na szacunku, akceptacji i miłości. 
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1. ŁĄKA WIOSNĄ - Wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną. Rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt – mieszkańców łąki. Poznawanie 

ogólnej budowy kwiatu na przykładzie mniszka pospolitego poznawanie sposobów wykorzystywania łąki przez rolników. Rozwijanie 

umiejętności dostrzegania symetrii w przyrodzie. Utrwalanie pojęcia owady oraz nazw owadów, mieszkańców łąki. Utrwalanie 

wiadomości na temat znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt. Wzbogacenie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych 

występujących wiosną. Poznanie nazw wybranych roślin zielnych. 

2. WIOSNA NA WSI - Poznawanie dorosłych i młodych osobników zwierząt hodowanych na wsi. Nazywanie domów zwierząt. 

Poznawanie sposobów poruszania się zwierząt i odżywiania. Wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi Poznawanie surowców, 

których dostarczają nam zwierzęta. Różnicowanie głosów zwierząt, naśladowanie ich. 

3. POZNAJEMY RÓŻNE ZAWODY - Wymienianie i nazywanie wybranych zawodów. Odgrywanie różnych ról zawodowych  

w zabawie. Poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia. Nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na 

ubiór tych osób. W sklepie, korzystanie z wagi, porównywanie ciężaru przedmiotów, określanie czego jest więcej.  

4. MOI RODZICE - Uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka. Zapoznanie z rolą matki w rodzinie, wyjaśnianie roli ojca. 

Kształtowanie uczucia przywiązania do swojego ojca. Wzbogacanie słownictwa o określenia związane z wyglądem postaci, Zachęcanie 

do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami Wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami. 

Przygotowanie niespodzianek dla najbliższych. Zachęcanie do pomagania rodzicom w pracach domowych.  


