
Grupa: Krasnoludki 

Wychowawca: Joanna Mroczko

Miesiąc:   Maj

Tematyka kompleksowa:

I  Jestem Polakiem i Europejczykiem

II  Wiosenna łąka

III  Poznajemy zawody

IV  Moi rodzice

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

• poszerzanie wiadomości na temat miejsca swojego zamieszkania

• rozwijanie patriotycznej postawy 

• zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu 

• rozwijanie wyobraźni przestrzennej podczas budowania 

• poszerzanie wiadomości na temat cech charakterystycznych wsi

• rozwijanie umiejętności plastycznych

• kształcenie postawy patriotycznej podczas nauki hymnu

• zachęcanie do obserwacji okolicy

• zapoznanie z symbolami narodowymi

• kształcenie postawy patriotycznej u dzieci

• rozwijanie umiejętności językowych 

• zachęcanie do zabaw zespołowych 

• rozwijanie zainteresowań  przyrodniczych podczas oglądania książek 

• zapoznanie z wyglądem i nazwami mieszkańców  łąki 

• rozróżnianie wybranych odgłosów owadów nagrane na płycie

• doskonalenie percepcji wzrokowej 

• utrwalenie nazw i wyglądu poznanych owadów

• rozwijanie inwencji twórczej dzieci

• rozwijanie umiejętności kolorowania obrazka 

• rozwijanie umiejętności matematycznych tj. przeliczania, orientacji przestrzennej
• zachęcanie do poszukiwania owada



• zapoznanie z pszczołą,  jej sposobem życia, rolą dla środowiska, oraz niebezpieczeństwem 

płynącym z kontaktu  z człowiekiem

• rozwijanie logicznego myślenia i dokonywania wyboru 

• pogłębianie wiedzy na temat wybranych zawodów, kształcenie orientacji przestrzennej oraz 

świadomości własnego ciała

• zachęcanie do wypowiadania się na temat zawodów swoich rodziców 

• rozwijanie zainteresowań sklepami różnego rodzaju

• zachęcanie do rozwijania umiejętności matematycznych i plastycznych 

• wdrażanie do właściwego zachowania w miejscu publicznym  

• zwracanie uwagi na przestrzegania zasad i reguł ustalonych wcześniej

• zachęcanie do segregowania i porównywania 

• poszerzanie wiadomości nt. zawodu listonosza 

• utrwalenie swojego imienia i nazwiska

• wzbudzanie u dzieci szacunku dla pracy strażaka, zapoznanie z przyczynami i skutkami 

powstawania pożarów

• ćwiczenie spostrzegawczości i percepcji wzrokowej 

• utrwalenie wiadomości na temat zawodów 

• ugruntowanie pojęcia ,,rodzina”

• wdrażanie do prawidłowego określania członków rodziny

• zachęcanie do rysowania postaci

• utrwalenie piosenki ‘W marcu jak w garncu” 

• budzenie i rozwijanie uczucia miłości, szacunku i życzliwości dla członków rodziny

• kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do rodziców poprzez radosne, wspólne 
przeżywanie ich święta



Wycieczka rowerowa   – zabawa ruchowa

Dzieci leżą na plecach i naśladują jazdę rowerem:

z górki – szybkie wymachy nóg, pod górkę – powolne.

Orły szukają gniazd – zabawa ruchowa z wykorzystaniem krążków.

Na dywanie porozkładane są krążki. Dzieci biegają się po sali, na hasło „orły szukają

gniazd” stają na najbliższy krążek.

Na łące – zabawa poranna

Dzieci reagują na sygnał dźwiękowy: na dźwięk kołatki - skaczą jak żabki, na dźwięk trójkąta –

fruwają jak motyle z rozpostartymi rękoma.

Ptaki   – zabawa ruchowa

Dzieci biegają z rozłożonymi w bok ramionami, naśladując

lecące ptaki. Następnie dzieci – ptaki przysiadają i piją wodę – wykonują rytmiczne skłony

głowy w przód i w tył.

Doklejanie czarnych kropek biedronkom

kolorowanie konturu biedronki na czerwono,

doklejanie kropek, aby było tyle samo na skrzydełkach.

Na budowie   –  zabawa ruchowa

z jednej strony leżą cegły (duże klocki), dzieci ustawione są w szeregu,

podają cegły „z rąk do rąk” ,ostatnie dziecko zbiera je na jedną gromadkę. Gdy cegły są

złożone, zabawa rozpoczyna się w drugim kierunku.

Samochody   - zabawa poranna

Dzieci – kierowcy biegają do muzyki po sali z kółkiem

gimnastycznym (kierownicą) i głosem naśladują dźwięk silnika samochodu.


