
 
Tematyka kompleksowa: 
1. Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc 
2. Wybrać zawód - trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa 
3. Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki 
4. Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki c.d 

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej  
na miesiąc MAJ 2018 r. 

 Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:  
 
1. Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt, owadów, kształtowanie przyjaznego 
odnoszenia się do zwierząt; Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych 
i pochodnych; Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, 
biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i 
niechęci; Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia 
organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci; Stworzenie okazji do 
nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy. 



2.  Kształtowanie pojęć matematycznych przez zabawy matematyczne i dydaktyczne; 
Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka 
przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego; Tworzenie warunków do odbierania 
świata wszystkimi zmysłami; Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym 
otoczeniu przedszkola - podstawowe czynności; Stworzenie okazji do nabywania 
doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym; Rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia 
aparatu artykulacyjnego. 
3.  Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu; Wzmacnianie więzi uczuciowej 
z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu; Sprzyjanie 
rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie; Wdrażanie do 
stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw 
dydaktycznych i tematycznych; Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych - miłość. 
 
Współpraca z rodzicami: 
 
1.  Organizacja zebrania z rodzicami – 14 maja 2018 r. 
2.  Spotkanie z Teatrem: ”Skrzat” z Krakowa  – 23 maja 2018 r.  
     godz.; 12:30 – przedstawienie , pt.:”Czarująca żaba.” 
3. Pomoc rodziców w organizacji  uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty –  
      25 maja 2018 r. godz.: 13:00 
4.  Opracowanie gazetki informacyjnej dla rodziców-  maj 2018 r. 
5.   Przygotowywanie notatek z życia grupy  na stronę internetową. 
6.   Rozmowy z rodzicami na temat obserwacji końcowej rozwoju dzieci. 
7. Wysyłanie rodzicom informacji sms i mailowych dotyczących aktualnych działań  

podejmowanych w grupie.  



W grupie kotków odbył się DZIEŃ Z CHOMIKIEM.  Właścicielem zwierzątka jest  
nasza Marysia, która na jeden dzień przyniosła go do przedszkola.  

Przy okazji dziękujemy Pani Magdalenie Krywult za pomoc w organizacji tego dnia. 



W naszej grupie zamieszkała też mała żabka. Obcowanie ze zwierzętami uczy dzieci empatii, 
 szacunku dla istot żywych, rozwija w nich opiekuńczość i odpowiedzialność.  



Radośnie i twórczo spędzamy każdy kolejny dzień w przedszkolu. 

Opracowała: Dorota Kupka Opracowała: Dorota Kupka 


