
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

KWIECIEŃ 

 
Temat kompleksowy : 04.04.- 08.04 Zwierzęta naszych pól i lasów

 
rozwijanie mowy

ćwiczenie sprawności w zakresie samoobsługi
rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej

rozwijanie sprawności fizycznej
rozwijanie umiejętności wokalnych
rozwijanie sprawności manualnych

kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
poznanie nazw wybranych zwierząt mieszkających w  ZOO

poznanie nazw wybranych zwierząt mieszkających na polach i w lasach 
ćwiczenie słuchu fonematycznego

doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
doskonalenie koncentracji uwagi i pamięci wzrokowej 

kształtowanie umiejętności określania położenia przedmiotów (nisko-wysoko)
doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic między obrazkami 

 
 

Temat kompleksowy: 11.04 - 15.04 Wielkanocne zwyczaje 
 

rozwijanie mowy
ćwiczenie sprawności w zakresie samoobsługi

rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej
rozwijanie umiejętności wokalnych
rozwijanie sprawności manualnych
ćwiczenie liczenia w zakresie pięciu

poznanie liczebników porządkowych 
doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego opowiadania

kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia

ćwiczenie syntezy i analizy  wzrokowej 
poznanie zwyczajów wielkanocnych 

 
 
 

 

GRUPA RYBKI



Temat kompleksowy: 18.04. - 22.04 Dbamy o Ziemię 
 

rozwijanie mowy
ćwiczenie sprawności w zakresie samoobsługi
rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej

rozwijanie sprawności fizycznej
rozwijanie umiejętności wokalnych
rozwijanie sprawności manualnych

kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych i wyciągania wniosków 

poznanie słownictwa związanego z ekologią 
ćwiczenie myślenia przyczynowo-skutkowego

wyrażanie muzyki ruchem 
samodzielne malowanie "puchnącą" farbą 

pogłębienie wiedzy na temat dbania o planetę Ziemię 
 
 

Temat kompleksowy : 25.04. - 29.04 Moja dzielnica - Białołęka 
 

rozwijanie mowy
ćwiczenie sprawności w zakresie samoobsługi

rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej
rozwijanie sprawności fizycznej

rozwijanie umiejętności wokalnych
rozwijanie sprawności manualnych

kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
wyciąganie wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń 

poznanie mocnych stron dzielnicy, w której mieszkamy
poznanie zawodu urzędnika 

poznanie historii pierwszej białołęckiej gazety lokalnej 
 
 
 
 
 



"Kto puka do drzwi?"
 
 

 1. Puk, puk, puk, puk, kto puka do drzwi?
 Puk, puk, puk, puk, ja wiem, że to ty!!!

 Puk, puk, puk, puk, ogrzewasz mi twarz
 coraz więcej i mocniej co dnia.

 Puk, puk, puk, puk, kto puka do drzwi? 
Puk, puk, puk, puk, ach wiosno! To ty!!!

 Puk, puk, puk, puk, tu ptak, a tam kwiat! 
Wszystko budzi się - budzę się ja!!! 

 
ref. Budzę i nie marudzę,

 że czasem wieje, że czasem grzmi. 
Budzę i nie marudzę

 - otwieram okna, uchylam drzwi. x2
 

  2. Puk, puk, puk, puk, kto puka do drzwi?
 Puk, puk, puk, puk, ja wiem, że to ty!!!

 Puk, puk, puk, puk, na niebie malujesz błękity
 - zachwycasz tym nas.

 Puk, puk, puk, puk, kto puka do drzwi? 
Puk, puk, puk, puk, ach wiosno! To ty!!! 

Puk, puk, puk, puk, szczęśliwa się budzę, 
bo budzi się dziś cały świat! 

 
ref. Budzę...

 
 
 
 


