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 GRUPA V „NIEDŹWIADKI” 

 

Tydzień I: Wartości odkrywanie – siebie poznawanie. Dzieci z czterech 

stron świata 

- kształtowanie umiejętności higienicznych i samoobsługowych 

- przybliżenie dzieciom ich praw, w oparciu o tekst „Piosenka o prawach dziecka” J. 

Kobylińskiego 

- rozwijanie umiejętności mierzenia dowolnie obraną jednostką miary 

- kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian w otaczającej nas przyrodzie 

- uwrażliwianie na piękno i delikatność roślin 

- rozwijanie sprawności fizycznej, za pomocą codziennych ćwiczeń gimnastycznych 

- rozwijanie sprawności motoryki małej budując z darów Froebla 

 

 

Tydzień II: Wartości odkrywanie – siebie poznawanie. Przystanek: 

Przyjaźń 

- kształtowanie umiejętności higienicznych i samoobsługowych 

- rozbudzanie ciekawości dziecka w kontekście przyjaźni i relacji międzyludzkich  

- doskonalenie umiejętności rozmieszczania przedmiotów w przestrzeni (w środku, z przodu, 

z tyłu, nad, pod) 

- rozwijanie wrażliwości z wykorzystaniem muzyki 

-kształtowanie umiejętności współpracy w parach i w zespole podczas wspólnych tańców 

- doskonalenie umiejętności kategoryzowania przedmiotów ze względu na wielkość, podczas 

budowanie babek z piasku 

- rozwijanie sprawności manualnej podczas zbierania kamyków, patyków, trawy i ozdabiania 

babek z piasku 

- rozwijanie kreatywności i wzbogacanie wyobraźni podczas wykonywania pracy plastycznej 

„co powstanie z tej plamy?” 

 

 



 

 

Tydzień III: Ja i przyroda, wielka przygoda! Wakacyjne plany 

- kształtowanie umiejętności higienicznych i samoobsługowych 

- doskonalenie umiejętności dzielenia słów na sylaby (z klaskaniem) 

- utrwalanie pojęć matematycznych wg. E. Gruszczyk Kolczyńskiej „większy, „mniejszy”, 

„największy”, „najmniejszy” 

- rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia ze zmianą tempa  

- rozwijanie wrażliwości słuchowej podczas rozpoznawania odgłosów zjawisk 

atmosferycznych  

- kształtowanie umiejętności pakowania: składania ubrań i układania ich 

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

- rozwijanie sprawności manualnej poprzez darcie kartek papierów i wyklejania szablonu 

tęczy 

 

 

Tydzień IV i V: (21.06.2021- 30.06.2021) Ja i przyroda, wielka przygoda! 

Lato! Czas start! 

- kształtowanie umiejętności higienicznych i samoobsługowych 

- rozwijanie sprawności fizycznej, za pomocą codziennych ćwiczeń muzyczno- ruchowych 

- rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego i pobudzania wyobraźni 

-kształtowanie umiejętności tworzenia opowiadania na podstawie ilustracji 

- wzbogacanie wiedzy w temacie bezpieczeństwa na drodze i uważnym poruszaniu się 

- kształtowanie spostrzegawczości i rozwijanie zmysłu dotyku podczas zabawy z woreczkiem, 

w którym ukryte są przedmioty związane z latem 

- rozwijanie umiejętności pracy w zespole podczas „burzy mózgów” w zabawie „Poznam lato 

po…” 

- kształtowanie kreatywności oraz inwencji twórczej podczas pracy plastycznej „Letnie 

kwiaty” wykonanej techniką stemplowania 

- rozwijanie pomysłowości i wyobraźni w trakcie rozmowy o bezpiecznych zabawach w 

różnych miejscach podczas wakacji 

- wzmacnianie spostrzegawczości słuchowej i uwagi podczas zabaw „Zagraj ten rytm” 

- wzmacnianie pewności siebie podczas odgrywania scenek i zabawy „na przedszkolnej 

scenie” 


