
Grupa 3,4 –latki „Kaczuszki” 
 

Tematyka kompleksowa kwiecień 2018r.: 
 
1. Mieszkam w Polsce 
2. Zdrowe przedszkolaki. 
3. Co się dzieje na wiejskim podwórku? 
4.Wiosenny ogród. 
Zamierzenia wychowawczo –dydaktyczne:  
- wdrażanie do życia w grupie społecznej przez naukę wspólnej zabawy, uczestniczenie w zajęciach z całą grupą; 
- kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – mycie rąk po zabawie i przed posiłkami; 
- poznanie zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu ogrodowego i zabawek oraz nauka ich przestrzegania; 
- wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy, w tym zabawy zabawkami przedszkolnymi, oraz do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce; 
- rozwijanie umiejętności wyrażania swoich spostrzeżeń przez formułowanie swobodnych wypowiedzi na określony temat; 
- rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia;  
- nabywanie umiejętności formułowania wypowiedzi poprawnych  gramatycznie; 
- uwrażliwienie na dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych 
- wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych; 

 
 



Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze: 

– wdrażanie do uważnego słuchania utworu i obserwowania, doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej; 
– doskonalenie pamięci, spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej; 
– rozwijanie pomysłowości i wyobraźni 
– ćwiczenie mięśni narządów mowy, wdrażanie do zachowywania prawidłowego toru oddechowego.; 
– rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia; 
– wdrażanie do używania liczebników głównych i porządkowych w zakresie 1–3, układanie obrazków zgodnie z chronologią wydarzeń, 
wyznaczanie sumy w zadaniach inscenizowanych; 
– kształcenie słuchu, poczucia rytmu i reakcji na sygnał; 
– doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie, kształtowanie umiejętności rozdzielania elementów na dwie równe części, rozumienie określenia 
tyle samo; 
– rozumienie treści przekazywanych przez symbole; 
– rozwijanie sprawności manualnej; 
–- porównywanie liczebności zbiorów: mniej – więcej; 
– rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; 
- poznanie zwierząt z wiejskiego podwórka; 
- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną; 
- rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na łące; 
Współpraca z rodzicami: 
- rozmowy indywidualne według potrzeb i oczekiwań; 
- kącik informacyjny dla rodziców; 
- dostarczanie wiedzy pedagogicznej i uwrażliwianie na potrzeby i możliwości dziecka; 
- informowanie na bieżąco o postępach bądź trudnościach dzieci; 
- stworzenie klimatu wzajemnego zaufania i szacunku we wspólnych kontaktach. 
    
 


