
 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE  

NA MIESIĄC CZERWIEC 

 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.    



 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 

NA MIESIĄC CZERWIEC 

GRUPA II 

 

1.WSZYSTKIE DZIECI SĄ NASZE - poznawanie ludzi różnych ras, ich zwyczajów, miejsc zamieszkania, warunków klimatycznych w jakich 

żyją. Poznawanie zabaw dzieci z różnych stron świata. Zwracanie uwagi na równość praw wszystkich ludzi. Rozwijanie umiejętności 

klasyfikowania - tworzenie kolekcji guzików. Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 5.                                                                                                                                                

2.NA MOIM PODWÓRKU - poznawanie zabaw podwórkowych w jakie mogą bawić się dzieci. Uświadomienie dzieciom  niebezpieczeństw 

wynikających z nieprzestrzegania zakazów: poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, bawienie się w miejscach 

niedozwolonych np. przy ruchliwej ulicy; zabaw ogniem, rozmawiania z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz 

nieprzekazywanie informacji na temat rodziny),  zbliżania się do nieznanych zwierząt zwłaszcza psów. Przypomnienie zasad 

bezpiecznego korzystania z urządzeń znajdujących się na placu zabaw.  

3.ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE - poznanie ważnych regionów Polski ( morze, góry).  Poznawanie miejsc letniego wypoczynku, sposobów 

spędzania czasu wolnego latem.  Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci, oraz umiejętności stosowania określeń 

więcej, mniej. Rozwijanie sprawności manualnej. 

4.WYJEŻDŻAMY NA WAKACJE - zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej. Rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się na określony temat. Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na ich przynależność. Poznanie sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu w czasie wakacji np. oddalanie się od rodziców w miejscu publicznym, bawienie się w miejscach niedozwolonych, 

rozmawianie z obcymi ludźmi, zbliżanie się do nieznanych zwierząt, przestrzeganie  odpowiedniego zachowania się  podczas burzy. 

Utrwalanie znajomości imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.  



 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 

NA MIESIĄC CZERWIEC 

GRUPA III 

 

1. DZIECI Z CAŁEGO ŚWIATA: budzenie zainteresowania dzieci własnym świętem, rozwijanie umiejętności 

liczenia, porównywanie warunków życia na różnych 

kontynentach,  wprowadzenie dzieci w świat wartości, przejawianie oznak: życzliwości, dobroci, koleżeństwa 

wobec innych dzieci, wzbudzenie zainteresowania życiem dzieci. 

2.  MOJE PODWÓRKO: rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania, wyrabianie u dzieci umiejętności 

właściwego zachowania się względem innych dzieci, kształtowanie poczucia rytmu, zapoznanie z etapami 

rozwojowymi pszczoły, ukazanie wartości przyjaźni, rozumienie znaczenia bezpiecznego korzystania ze sprzętu 

sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw. 

3. WKRÓTCE WAKACJE (temat realizowany 2 tygodnie) : zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas 

wakacji, uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem, zwracanie uwagi na przedmioty 

potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek, rozwijanie umiejętności decydowania o swoich zainteresowaniach, 

umiejętność podejmowania decyzji co do spędzania wolnego czasu, Zapoznanie dzieci z ciekawymi miejscami, 

przeznaczonymi na wakacyjny wypoczynek (morze, góry, las, wieś), utrwalenie zasad bezpiecznych zabaw 

podczas wakacji, aktywizowanie myślenia i rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na dany temat. 

 

 

 



ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 

NA MIESIĄC CZERWIEC 

GRUPA IV 

 

 

1. DZIECI Z CAŁEGO ŚWIATA – Zabawy , rozmowy i utwory literackie ukazujące tematy związane z  życiem dzieci w różnych 

częściach świata. Obchody Międzynarodowego dnia Dziecka- zapoznanie dzieci   z Konwencją  Praw Dziecka. Wprowadzenie nowej 

metody plastycznej – malowanie na folii.  ,,Świat widziany oczami dziecka” Kontynuowane treningu poprawnego czytania, 

ćwiczenia słuchu fonemowego: podział   wyrazów na głoski i sylaby. Utrwalanie graficznego i fonemowego obrazy poznanych liter 

i głosek. 

2. MOJE PODWÓRKO - zapoznanie z najbliższym otoczeniem, poznanie popularnych zabaw i gier podwórkowych    z uwzględnieniem 

zachowania wszelkich zasad bezpiecznej zabawy na podwórku. Utrwalanie liczenia w zakresie liczby 10,20, porównywanie 

wielkości i kształtów ,nazywanie i rozpoznawanie figur geometrycznych. Tworzenie gier podwórkowych i ich rozgrywanie  

w zespołach. Utrwalanie nazw miesięcy i dni tygodnia. Kontynuowanie zabaw i ćwiczeń rozwijających  małą i dużą motorykę 

3. ŻEGNAMY SIĘ Z PRZEDSZKOLEM - Zabawy i zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, obserwowanie zmian w przyrodzie, 

rysowanie kalendarzy pogody wg znaków. Zapoznanie się z literaturą i piosenką oraz tańcem poświęconym pożegnaniu 

przedszkola. Uroczysty występ dla rodziców przedstawiający  pożegnanie się dzieci  z przedszkolem.  

 

 

 

 



ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 

NA MIESIĄC CZERWIEC 

GRUPA V 

 

1. DZIECI Z CAŁEGO ŚWIATA – budzenie zainteresowania własnym świętem, rozwijanie mowy, wzbudzanie 

zainteresowania życiem dzieci, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie umiejętności liczenia, rozwijanie 

umiejętności wokalnych, porównywanie warunków życia na różnych kontynentach, umuzykalnianie dzieci,  

wprowadzanie dzieci w świat wartości.  

2. MOJE PODWÓRKO – rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania, wyrabianie u dzieci umiejętności 

właściwego zachowania się względem innych osób,  zapoznanie z etapami rozwojowymi pszczoły, 

kształtowanie poczucia rytmu,  rozwijanie sprawności fizycznej, przypomnienie zasad bezpiecznego 

korzystania z urządzeń znajdujących się na placu zabaw.  

3. POŻEGNAMY PRZEDSZKOLE-  rozwijanie mowy, rozwijanie poczucia rytmu, nauka wierszy i piosenek 

przygotowujących do zakończenia roku przedszkolnego, rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej. 

Prezentowanie własnych umiejętności.  

4. WKRÓTCE WAKACJE – zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas wakacji, rozwijanie sprawności 

manualnej, uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem, kształtowanie poczucia rytmu, 

zwracanie uwagi na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek. 

 



 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 

NA MIESIĄC CZERWIEC 

GRUPA VI 

 

1.WSZYSTKIE DZIECI SĄ NASZE - poznawanie ludzi różnych ras, ich zwyczajów, miejsc zamieszkania, warunków klimatycznych w jakich 

żyją. Poznawanie zabaw dzieci z różnych stron świata. Zwracanie uwagi na równość praw wszystkich ludzi. Rozwijanie umiejętności 

klasyfikowania - tworzenie kolekcji guzików. Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 5.                                                                                                                                                

2.NA MOIM PODWÓRKU - poznawanie zabaw podwórkowych w jakie mogą bawić się dzieci. Uświadomienie dzieciom  niebezpieczeństw 

wynikających z nieprzestrzegania zakazów: poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, bawienie się w miejscach 

niedozwolonych np. przy ruchliwej ulicy; zabaw ogniem, rozmawiania z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz 

nieprzekazywanie informacji na temat rodziny),  zbliżania się do nieznanych zwierząt zwłaszcza psów. Przypomnienie zasad 

bezpiecznego korzystania z urządzeń znajdujących się na placu zabaw.  

3.ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE - poznanie ważnych regionów Polski ( morze, góry).  Poznawanie miejsc letniego wypoczynku, sposobów 

spędzania czasu wolnego latem.  Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci, oraz umiejętności stosowania określeń 

więcej, mniej. Rozwijanie sprawności manualnej. 

4.WYJEŻDŻAMY NA WAKACJE - zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej. Rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się na określony temat. Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na ich przynależność. Poznanie sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu w czasie wakacji np. oddalanie się od rodziców w miejscu publicznym, bawienie się w miejscach niedozwolonych, 

rozmawianie z obcymi ludźmi, zbliżanie się do nieznanych zwierząt, przestrzeganie  odpowiedniego zachowania się  podczas burzy. 

Utrwalanie znajomości imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.  


