
Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc 

KWIECIEŃ 2018 
 

Tematyka kompleksowa: 

1. Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza 

2. Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło. 

3. Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje! 

4. Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa! 

 

 Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: 

1. Wyrabianie nawyków prozdrowotnych; Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i 

innych członków społeczności przedszkolnej; Dbanie o zmysły, posługiwanie się głosem o 

umiarkowanym natężeniu, unikanie krzyku w zabawie; Kształtowanie nawyku dbania o czystość 

w najbliższym otoczeniu; Kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa; 

Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie. 

2. Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego 

środowiska wiejskiego – podwórka. • Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim 

podwórku. • Zapoznanie z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta. • 

Określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka 



3. Kształtowanie szacunku do przyrody w jej naturalnej formie; Dostarczanie wiedzy o 

zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony; Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i 

porządek otoczenia; Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat. 

4. Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych 

zdarzeń, wysłuchanego tekstu; Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi 

zmysłami; Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody; Uwrażliwianie na piękno 

otaczającego świata. 

 

Współpraca z rodzicami: 

1. Spotkanie z Teatrem: ”Skrzat” z Krakowa –  5 kwietnia 2018 r. 

2. Rozmowy z rodzicami na temat indywidualnego rozwoju psychoruchowego dzieci. 

3. Pomoc rodziców w organizacji działań, pt:  „Dzień Białego Ząbka”,  oraz  „Dzień z chomikiem”  

4. Wycieczka do  pobliskiej piekarni – zapoznanie z procesem wypieku chleba. 

5. Pomoc rodziców w kontynuowaniu działań związanych  z wiosennymi uprawami . 

6. Opracowanie gazetki informacyjnej dla rodziców -  KWIECIEŃ 2018 r. 

7. Przygotowywanie notatek z życia grupy  na stronę internetową ZSP. 



Uprawy w zielonym ogródku  bujnie wyrosły.  



Kurczaki z jajek styropianowych wyglądają jak żywe… 



Brawo  średniaki !!! 



Do zobaczenia – wych. Dorota Kupka 


