
Grupa 3,4 –latki „Kaczuszki” 
 

Tematyka kompleksowa maj 2018r.: 
 

1. Wszędzie Wiosna. 
2. Lubimy czytać książki. 
3. Pojazdy. 
4. Dzień Mamy i Taty 

 
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: 
- rozumienie wyrazów i wyrażeń: pszczoła, ul, miód, obok, na, nad, jednakowe, tyle samo, para, takie same; 
- ćwiczenia mięśni narządów mowy; 
- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną; 
- posługiwanie się nazwą drzewa owocowego jabłoń; 
- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej; 
- wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy; 
- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej; 
- nazywanie zwierząt żyjących na łące; 
- doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia; 
- kształcenie słuchu i poczucia rytmu, rozwijanie wyobraźni dźwiękotwórczej, doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej; 
- porównywanie liczebności zbiorów przez dobieranie elementów w pary, doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie; 
- kształtowanie zainteresowania dziełami sztuki i rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji metodą stemplowania; 
- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała; 
- rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez: pszczoły, żaby, bociana, komary, muchy, i przyporządkowywanie ich do obrazka, posługiwanie 
się nazwami zwierząt 
- określanie różnic i podobieństw w wyglądzie rowerów dla dzieci i dla dorosłych, wzbogacanie słownika o nazwy części rowerowych; 
- rozumienie potrzeby zakładania kasku w czasie jazdy na rowerze; 
- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i dokładności przez dopasowywanie elementów; 
- poznanie wyglądu i nazwy samochodu ciężarowego i samochodów ratowniczych: karetki pogotowia, wozu strażackiego, radiowozu 
policyjnego; 
- doskonalenie pamięci; 
- rozwijanie poczucia rytmu, kształcenie umiejętności rozróżniania tempa: wolno – szybko; 
- wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń; 
- rozumienie wyrazów: przed, za, obok, w, dookoła, lokomotywa, wagony, maszynista; 



- rozpoznawanie i nazywanie pojazdów lądowych, wodnych, powietrznych; 
- określanie różnic i podobieństw w wyglądzie rowerów dla dzieci i dla dorosłych, wzbogacanie słownika o nazwy części rowerowych; 
- rozumienie potrzeby zakładania kasku w czasie jazdy na rowerze; 
- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i dokładności przez dopasowywanie elementów; 
- poznanie wyglądu i nazwy samochodu ciężarowego i samochodów ratowniczych: karetki pogotowia, wozu strażackiego, radiowozu   
policyjnego; 
- doskonalenie pamięci; 
- rozwijanie poczucia rytmu, kształcenie umiejętności rozróżniania tempa: wolno – szybko; 
- wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń; 
- rozumienie wyrazów: przed, za, obok, w, dookoła, lokomotywa, wagony, maszynista; 
- rozpoznawanie i nazywanie pojazdów lądowych, wodnych, powietrznych; 
- rozpoznawanie i nazywanie bohaterów znanych bajek, przyporządkowywanie charakterystycznych elementów do bajkowej postaci, np. wilk, 
koszyczek – Czerwony Kapturek; 
- rozumienie potrzeby dbania o książki, szanowania ich, ustalenie zasad korzystania z książek; 
- kształtowanie umiejętności klasyfikowania, doskonalenie liczenia; 
- doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej, posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych; 
- kształtowanie umiejętności tworzenia własnych kompozycji z gotowych elementów; 
- rozwijanie zainteresowania książką; 
- rozumienie wyrazów: okładka, kartki, początek, koniec, mniej, więcej, tyle samo; 
- wdrażanie do uważnego słuchania utworu; 
- stworzenie klimatu wzajemnego zaufania i szacunku we wspólnych kontaktach; 
- posługiwanie się zwrotami: odkurza, pierze, wierci, stuka / wbija, zmywa; 
- doskonalenie sprawności ruchowej oraz reakcji na sygnał, wyrabianie umiejętności rytmizowania fragmentu tekstu za pomocą głosu o różnym 
stopniu natężenia oraz za pomocą instrumentów perkusyjnych 
- utrwalanie nawyku oddychania prawidłowym torem, ćwiczenie podparcia oddechowego i koordynacji oddechowej, usprawnianie narządów 
artykulacyjnych. 
    



 
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; 
 


