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Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 

 uwrażliwienie na innych;  

 doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieostw;  

 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat; 

 zaznajomienie dzieci ich prawami;  

 kształtowanie poczucia własnej wartości; 

 doskonalenie umiejętności czytania dat; 

 doskonalenie czytania globalnego; 

 poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo;  

 rozbudowywanie słownika; 

 doskonalenie umiejętności czytania symboli; 

 poszerzanie wiedzy na temat łaocucha pokarmowego i jego ogniw;  

 rozszerzenie wiedzy o wilkach; 

 poszerzanie wiedzy na temat zwierząt aktywnych w dzieo i w nocy;  

 poszerzanie wiedzy na temat nietoperzy; 

 utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku;  

 doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;  

 Wprowadzenie litery H,h 

 doskonalenie ekspresji twórczej; 

 poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowao w jej trakcie; 

 doskonalenie ekspresji twórczej; 

 poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza);  

 doskonalenie umiejętności klasyfikacji;  

 poszerzanie słownika; 

 poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące;  

 doskonalenie słuchu fonemowego;  

 doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb; 



 doskonalenie umiejętności porównywania obiektów;  

 doskonalenie motoryki małej; 

 doskonalenie ekspresji twórczej;  

 integracja grupy;  

 doskonalenie umiejętności czytania globalnego 

 doskonalenie ekspresji twórczej;  

 doskonalenie sprawności manualnej; 

 doskonalenie uważnego słuchania;  

 doskonalenie kreatywnego myślenia; 

 doskonalenie umiejętności czytania piktogramów 

Miesięczna tematyka zajęć: 

 

 I W krainie muzyki 

1. Instrumenty dawniej i dziś  

2. Muzyka współczesna  

3. Muzyka klasyczna  

4. Muzyka relaksacyjna  

5. Gdzie słychać muzykę?  

 

 II Wrażenia i uczucia 

1. Emocje – co to takiego?  

2. Jakie emocje przeżywają przedszkolaki? 

3. Skąd się biorą łzy?  

4. Jak radzić sobie z emocjami?  

5. Wczuwamy się w emocje 

 

III Zwierzęta duże i małe 

1. Zwierzęta na świecie  

2. Z wizytą w zoo  

3. Polskie zwierzęta  

4. Łańcuch pokarmowy  

5. Zwierzęta aktywne nocą  

 

IV Święto mamy i taty 

1. Moja mama  

2. Mój tata  

3. Moi rodzice  

4. Nietypowe rodziny  

5. Serce na dłoni  



 

„Podarujmy mamie”- PIOSENKA 

muz. i sł. Danuta i Karol Jagiełłowie 

 

Podarujmy mamie dziś, 

jak winogron słodkich kiść, 

to co w sercach naszych gdzieś głęboko tkwi. 

To, co dla swej mamy ma, 

każde dziecko tak jak ja, 

miłość, której godna jesteś tylko ty. (bis) 

Pamiętajmy o tym, że 

tylko mama liczy się 

i możemy mieć ją w życiu tylko raz. 

Więc nie traćmy cennych chwil, 

ją kochajmy z całych sił. 

Niech na zawsze przetrwa wielka miłość w nas. (bis) 

I choć minie wiele lat, 

choć się zmieni cały świat, 

nie wygaśnie w sercach naszych nigdy już. 

Żar jej ciągle w nas się tli, 

najważniejsza jesteś ty,nie ma w życiu dwóch zbliżonych bardziej dusz. (bis) 

 

Wesoły tata Piotr Pollak 

Mój tata jest niepoważny, 

ciągle się ze mnie śmieje. 

Kiedy ja mówię: 

– Wciąż rosnę! 

On mówi: 

– Skąd, ty malejesz! 

Nie lubisz kaszy na mleku, 

zostawiasz ser i warzywa, 

więc wcale nie rośniesz, nie tyjesz, 

tylko wciąż ciebie ubywa! 

Staniesz się taki malutki, 

że w krasnoludka się zmienisz, 

będziesz się kąpać w akwarium 



i drzemać w mojej kieszeni. 

Nie pójdziesz na spacer z pieskiem, 

tylko z chomikiem lub z myszką. 

Ja na to: 

– Dobrze, tato, 

jutro na obiad zjem wszystko. 

Ale ty razem ze mną 

chrup marchew i sałatę, 

bo jak się zmienię w zająca, 

chcę mieć zająca – tatę. 

 

 

 


