ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
GRUPA PRZEDSZKOLNA „ŻABKI” 0C
WRZESIEŃ
TEMATY KOMPLEKSOWE:
 Moje przedszkole
 Ja i ty to my
 To jestem ja
 Lecą liście kolorowe
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej
Określenie norm i zasad panujących w przedszkolu
Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego
Utrwalanie kształtu podstawowych figur geometrycznych
Doskonalenie sprawności manualnych
Kształtowanie analizy sylabowej
Rozwijanie logicznego myślenia
Doskonalenie logicznego wypowiadania się na określony temat
Rozwijanie ekspresji plastycznej i aktywności twórczej dziecka
Ćwiczenie małej motoryki
Rozwijanie aparatu głoskowego
Zapoznanie z literą A
Utrwalanie nazwy miesiąca swoich urodzin i określenie występującej wówczas pory roku
Zapoznanie z cyfrą 1
Zapoznanie z literą O
Poznanie wyglądu i charakterystycznych cech owoców i warzyw
PAŹDZIERNIK
TEMATY KOMPLEKSOWE:
 Ja i moja rodzina
 Bezpieczna droga do przedszkola
 Jesień w parku i w ogrodzie
 Pobaw się ze mną
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Utrwalenie znajomości podstawowych figur geometrycznych
Zapoznanie z różnymi rodzajami budynków
Zapoznanie z literą E, doskonalenie wymowy głoski e
Doskonalenie orientacji schematu własnego ciała
Usprawnianie motoryki małej i dużej
Wzmacnianie więzi rodzinnych
Zapoznanie z zasadami panującymi w ruchu drogowym
Zapoznanie z pracą policjanta
Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo
Zaznajomienie z numerami alarmowymi
Poznanie cyfry 2
Zapoznanie z literą I, doskonalenie wymowy głoski i
Nazywanie zjawisk atmosferycznych
Zapoznanie z darami jesieni, sadu i pola

LISTOPAD
TEMATY KOMPLEKSOWE:
 Jesienny deszcz
 Ciekawe, dlaczego…
 Mój zwierzak
 Tydzień pluszowego misia
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Budzenie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi
Zapoznanie z literą U
Kształtowanie analizy głoskowej wyrazów
Rozpoznawanie kształtów liter
Utrwalanie wiadomości o jesieni
Doskonalenie umiejętności odtwarzania podanego rytmu
Wprowadzenie nazw symboli narodowych
Zapoznanie z hymnem Polski i odpowiednią postawą
Poznanie wydarzeń historycznych
Nauka określenia swojej narodowości i nazwy kraju, w którym mieszkamy
Poznanie kolorów flagi Polski
Poznanie zasady powstawania zjawiska cienia
Uświadomienie roli światła w życiu ludzi, roślin i zwierząt
Rozwijanie zainteresowań światem
Zapoznanie z literą Y
Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej poprzez odszukiwanie liter w tekście
Zdobycie wiedzy na temat właściwego segregowania śmieci
Poznanie zwierząt żyjących na farmie
Poznanie cyfry 3
GRUDZIEŃ
TEMATY KOMPLEKSOWE:
 List do Mikołaja
 Zapraszamy na teatrzyk
 Ślady na śniegu
 Świąteczne drzewko
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Poznanie postaci Mikołaj
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
Pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych
Uwrażliwianie na sztukę
Rozwijanie zdolności manualnych
Zapoznanie z pojęciami: teatr, scena, kurtyna, aktor, brawa
Zapoznanie ze sztuką teatru cieni
Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
Rozwijanie zdolności teatralnych
Nauka rozpoznawania śladów
Ćwiczenie spostrzegawczości
Zapoznanie zwierząt zasypiających w okresie zimowym
Utrwalanie wiadomości o zawodzie leśniczego
Poznanie obrazu graficznego litery P
Poznanie wody w różnych stanach skupienia

Poznanie sposobu odczytywania temperatury z termometru
Poznanie wyglądu choinki i nazywanie środowiska, w jakim rośnie
Utrwalanie schematu ciała poprzez rozpoznawanie różnych jego części
Doskonalenie umiejętności różnicowania wielkości (małe, mniejsze, najmniejsze)
Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-10
Kształtowanie umiejętności określania prawej i lewej strony
Zapoznanie z tradycjami świątecznymi
Poznanie i utrwalenie treści kolęd
STYCZEŃ
TEMATY KOMPLEKSOWE:
 Dawno, dawno temu…
 Zabawa karnawałowa
 Święto Babci i Dziadka
 Gdzie mieszkasz?
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Zapoznanie z obrazem graficznym litery B
Rozwijanie sprawności rąk
Przypomnienie wiadomości o porach roku
Utrwalanie znajomości bajek
Poznanie obrazu graficznego liczby 4
Kształtowanie pojęcia liczby 4
Doskonalenie umiejętności przeliczania
Rozbudzenie zainteresowania tematyką rycerska
Poznanie obrazu graficznego litery L
Orientowanie się w zasadach zdrowego żywienia
Uspołecznienie poprzez poznawanie osób wykonujących różne zawody
Rozpoznawanie i nazywanie emocji
Ćwiczenia dużych partii mięśniowych
Poznanie obrazu graficznego liczby 5
Kształtowanie pojęcia liczby 5
Rozpoznawanie symboli narodowych
Wskazywanie Polski na mapie
Zapoznanie z dużymi miastami Polski
Zapoznanie z obrazem graficznym litery T
Uwrażliwianie na bezpieczne korzystanie z urządzeń podpiętych do prądu
LUTY
TEMATY KOMPLEKSOWE:
 Tydzień uśmiechu
 Mali badacze
 Zabawy na śniegu
 Poznajemy zawody
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Utrwalenie wiadomości na temat podstawowej pielęgnacji zębów
Rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek
Zapoznanie ze specyfiką pracy stomatologa
Utrwalenie zasad dbania o higienę jamy ustnej

Poznanie zdrowych i szkodliwych produktów spożywczych
Zdobycie informacji na temat właściwego szczotkowania zębów
Utrwalenie poprawnego artykułowania głosek
Rozwijanie zainteresowań technicznych
Rozwijanie mowy poprzez swobodne wypowiedzi
Rozwijanie kreatywności
Wdrażanie do samodzielnego wykonywania prostych doświadczeń
Utrwalanie wiedzy na temat stałego następstwa dnia i nocy
Rozwijanie poczucia rytmu
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
Kształtowanie właściwych postaw względem przyrody
Obserwowanie zjawisk przyrodniczo-fizycznych
Poznanie litery W
Utrwalenie umiejętności dopasowywania ubioru do pogody
Doskonalenie umiejętności liczenia
Utrwalenie wiedzy na temat śladów zostawianych na śniegu przez zwierzęta
Poznanie obrazu graficznego liczby 6
Kształtowanie pojęcia liczby 6
Poznanie nazw zbóż
Rozwijanie zdolności kulinarnych
MARZEC
TEMATY KOMPLEKSOWE:
 Kolorowy świat
 Muzyka wokół nas
 Nadchodzi wiosna
 Wiosenne sprzątanie
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Wzbudzanie zainteresowań światem zwierząt
Poznawanie nowych technik plastycznych
Rozwijanie orientacji przestrzennej
Doskonalenie umiejętności określania i porównywania wielkości
Utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech pór roku
Poznanie obrazu graficznego litery S
Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów
Utrwalanie nazw instrumentów
Rozwijanie zdolności muzycznych
Rozwijanie umiejętności wypowiadania się
Rozpoznawanie charakteru muzyki
Poznanie obrazu graficznego cyfry 7
Kształtowanie pojęcia liczby 7
Utrwalanie wiedzy na temat zjawisk zachodzących wiosną
Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej
Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego
Poznanie obrazu graficznego litery Z
Wzbogacanie wiedzy na temat wędrówki ptaków
Poznanie obrazu graficznego litery Ł

KWIECIEŃ
TEMATY KOMPLEKSOWE:
 Jajka malowane
 Dzień i noc
 Dbamy o naszą planetę
 W zdrowym ciele zdrowy duch
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Poznanie obrazu graficznego litery J
Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
Ćwiczenie spostrzegawczości
Wdrażanie dzieci do kultywowania tradycji
Zdobywanie nowych wiadomości dotyczących obyczajów wielkanocnych
Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów
Rozwijanie orientacji na kartce papieru
Poznanie obrazu graficznego litery N
Nabywanie umiejętności czytania poprzez składanie liter z prostych wyrazów
Zdobywanie wiedzy na temat cyklu dobowego
Poznanie następstw dnia i nocy
Utrwalanie kolejności pór roku
Utrwalanie nazw miesięcy
Poznanie obrazu graficznego cyfry 8
Kształtowanie pojęcia liczby 8
Poznawanie prostych sposobów pomiaru
Poszerzenie wiedzy na temat owadów
Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami
Zdobywanie informacji dotyczących kosmosu
Kształtowanie zdolności skojarzeniowych
Uwrażliwianie na konieczność dbania o otaczające nas środowiska
Poznanie sposobów oszczędzania wody i energii elektrycznej
Poznanie obrazu graficznego litery C
Wprowadzenie do nauki czytania
Wdrażanie zasad dbałości o własne zdrowie
Poszerzenie wiedzy na temat zasad bezpiecznego zażywania lekarstw
MAJ
TEMATY KOMPLEKSOWE:
 Mieszkam w Polsce
 Na wsi
 Święto mamy, święto taty
 W ZOO
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Poznanie pojęcia stolica
Utrwalenie legend warszawskich
Utrwalenie symboli narodowych
Poznanie obrazu graficznego liczby 9
Kształtowanie pojęcia liczby 9
Wdrażanie do używania liczebników porządkowych
Doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności
Utrwalanie wiedzy związanej z folklorem narodowym

Poznanie nowych wiadomości dotyczących wsi
Poznanie obrazu graficznego litery K
Rozwijanie poczucia rytmu
Rozwijanie logicznego myślenie poprzez dostrzeganie regularności w układzie
Poznanie obrazu graficznego litery R
Rozwijanie sprawności fizycznej
Nauka piosenki
Poznanie różnych zawodów
Wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt egzotycznych
Nabywanie wiedzy na temat kontynentów i regionów na świecie
Doskonalenie sprawności grafomotorycznych
Wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt mieszkających w zoo
Poznanie obrazu graficznego cyfry 0
Kształtowanie pojęcia liczby 0
CZERWIEC
TEMATY KOMPLEKSOWE:
 Dzień dziecka
 Świat owadów
 Uroki lata
 Wakacje tuż-tuż
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Poznanie obrazu graficznego litery G
Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat
Poznanie praw dziecka
Rozwijanie życzliwości i szacunku wobec innych ludzi
Poznanie cyklu rozwojowego motyla
Poznanie różnych gatunków owadów
Poznanie obrazu graficznego liczby 10
Kształtowanie pojęcia liczby 10
Poznanie pojęcia liczba dwucyfrowa
Wdrażanie do używania liczebników porządkowych w zakresie 10
Rozpoznawanie cech charakterystycznych dla nowej pory roku
Poznanie daty rozpoczęcia lata (dzień i miesiąc)
Utrwalanie znajomości liter
Określenie zmian zachodzących w przyrodzie
Rozpoznawanie pór roku
Rozpoznawanie i nazywanie kwiatów
Poznanie zasad zachowania się podczas burzy
Poznanie zjawiska tęczy
Utrwalanie wiedzy na temat mieszkańców łąki
Rozpoznawanie roślin znajdujących się na łące
Zdobycie informacji na temat owoców i warzyw, które rosną latem
Poznawanie i utrwalanie nazw różnych środków transportu
Poznawanie i wskazywanie miejsc na mapie
Zdobycie informacji dotyczących położenia Morza Bałtyckiego i jego oznaczenia na mapie
Doskonalenie umiejętności określania kierunków (prawo i lewo)

