
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE
w grupie Jagódki  KWIECIEŃ  2023

Temat kompleksowy: Wielkanoc – tradycje i zwyczaje.

Poznanie znaczenia tradycji; budzenie zainteresowania świątecznymi tradycjami, poznanie 
wybranych tradycji związanych z Wielkanocą, zachęcanie do pielęgnowania świątecznych 
tradycji. 
Poszerzanie wiadomości dzieci na temat potraw przygotowywanych na świąteczny stół.
Rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo-ruchowej; doskonalenie umiejętności słuchania
ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania; zachęcanie do kulturalnego zachowania podczas 
zajęć, praktyczna realizacja zasady: „Słuchamy siebie nawzajem”.
Poznanie zabaw matematycznych z pisankami; doskonalenie umiejętności klasyfikowania 
przedmiotów ze względu na jedną cechę; rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania; 
zachęcanie do aktywnej postawy podczas zajęć.
Poznawanie piosenek o tematyce świątecznej; rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności 
wokalnych; rozwijanie sprawności fizycznej; zachęcanie do zgodnej współpracy podczas 
zabawy, wykonywanych ćwiczeń i zadań.
Poznanie budowy jajka; doskonalenie percepcji wzrokowej; rozwijanie twórczej ekspresji 
plastycznej; budzenie zainteresowania otaczającym światem.
Kształtowanie umiejętności formułowania pytań. Uczestniczenie w zabawach badawczych. 
Wzmacnianie poczucia sprawstwa, budowanie poczucia własnej wartości. Wzbogacenie 
słownictwa dzieci związanego z tematem. Poznawanie i utrwalanie zasad bezpiecznego 
zachowania się poza terenem przedszkola – park, biblioteka. Rozwijanie twórczego i 
logicznego myślenia. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i badawczych u dzieci. 
Dzielenie się spostrzeżeniami w formie plastycznej, słownej, ruchowej i muzycznej. 

Temat kompleksowy: Jestem kulturalny – mam dobre maniery.

Gromadzenie informacji na temat znaczenia wiary we własne siły, budowanie wiary we 
własne siły. Zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach; rozwijanie umiejętności 
wypowiadania się na określony temat,
Poznanie znaczenia słów: proszę, przepraszam, dziękuję. 
Wdrażanie do zgodnej współpracy i zabawy,  nauka pokonywania stresu w sytuacjach 
trudnych dla dziecka. Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowo-słuchowej; ćwiczenie 
pamięci; rozwijanie mowy.
Poznanie wybranych sposobów dbania o środowisko naturalne; nauka rozpoznawania 
pojemników do segregacji odpadów i właściwego z nich korzystania; uwrażliwienie dzieci na 
konieczność dbania o przyrodę i jej zasoby.
Poznanie piosenki z dziecięcego repertuaru dotyczącej kulturalnego zachowania; rozwijanie 
umiejętności wokalnych dzieci; rozwijanie sprawności fizycznej,
Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia; rozwijanie sprawności manualnej i 
kreatywności. 
Wdrażanie do poszanowania pracy innych – dzieci i dorosłych.
Rozwijanie sprawności fizycznej -  nauka pokonywania stresu w sytuacjach trudnych dla 
dziecka.
Czasowe  eksponowanie  książek  o  tematyce  wychowawczej  w  kąciku  czytelniczym-
szanowanie wspólnej własności.



TERMINARZ DLA DZIECI
04.2023r. Wyjście do biblioteki 68 „Tradycje Świąt Wielkanocnych” 

 5.04.2023r.Wizyta dwóch mam dzieci z naszej grupy – poznanie tradycji świąt 
wielkanocnych na Ukrainie - budzenie zainteresowania świątecznymi tradycjami innych 
krajów, narodów.

17.04.2023r. Spacer do parku Malickiego - obserwacje przyrodnicze, szukanie wierzb
z baziami, przyglądanie się „kotkom” na gałęziach wierzbowych, szukanie oznak Wiosny. 
Przyglądanie się ptakom, szukanie gniazd na drzewach.

18.04.2023r. Spotkanie z ekologiem: „Kto ma najdłuższy język? Jaki ma smak woda?”

21.04.2023r. Dzień Ziemi – rozumienie potrzeby wspólnej ochrony środowiska, przyrody, 
rozumienie potrzeby segregacji śmieci. Wspólne sadzenie drzewa w ogródku przedszkolnym, 
z dziećmi z innych grup.

28.04. „Czy znasz dobre maniery?” – quiz dydaktyczny dla dwóch grup czterolatków.

TERMINARZ DLA RODZICÓW

3.04.2020r. piątek  godz.15.30  Świąteczne spotkanie z rodzicami. 

17.04.2023r. poniedziałek 16.30 Warsztaty z psychologiem „Jak Radzic sobie z emocjami u 
dzieci?” – spotkanie bez dzieci.

Prosimy o materiały: 1-2 jajka pisanki drewniane (do zwrotu), albumy o zwierzętach 
wykluwających się z jaj, zabawki ze zwierzętami wykuwającymi się z jajek, książki 
kucharskie: potrawy z jaj, 
pomysły na eksperymenty z jajkami (mile widziane  przeprowadzenie eksperymentu  z 
dziećmi lub dzieciom w przedszkolu - zapraszamy).


