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1.  

 Wzbogacenie wiedzy na temat świata muzyki. 

 Rozpoznawanie instrumentów muzycznych, nazywanie ich, 

wzbogacanie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z muzyką. 

 Słuchanie utworów instrumentalnych muzyki klasycznej. 

 Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu. 

 Śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście. 

 Tworzenie własnych instrumentów z dostępnych materiałów, w 

tym materiałów wtórnych (np. plastikowych i papierowych 

opakowań) i przedmiotów użytku codziennego. 

 Próby akompaniamentu do piosenek na wykonanych 

instrumentach. 

 Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych ze śpiewem, 

rytmicznych, na rozpoznawanie dźwięków, ilustracyjnych, z 

instrumentami. 

 Kształtowanie mowy, percepcji słuchowej i myślenia poprzez 

zabawy ortofoniczne, logopedyczne, zagadki słuchowe i zabawy 

dźwiękami. 

 Rozwijanie umiejętności formułowania pytań i odpowiedzi. 

 Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nabywanie 

umiejętności analizy porównawczej, wskazywania różnic i 

podobieństw, ćwiczenia w: liczeniu, rozpoznawaniu zapisu 

graficznego liczb, tworzeniu zbiorów. 

 Zachęcanie do przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenia 

w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych na podwórku (z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa). 

  



2.  

 Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć. 

 Doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych. 

 Wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje 

możliwości. 

 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób 

społecznie akceptowalny. 

 Uświadomienie dzieciom emocjonalnej wartości otoczenia 

przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej. 

 Uwrażliwianie na otaczające nas piękno, zwracanie uwagi na ładne 

rzeczy wokół nas, także na dzieła sztuki malarskiej i muzycznej. 

 Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem. 

 Wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością. 

 Zachęcanie dzieci do zwracania się do innych po pomoc. 

 Doskonalenie umiejętności manualnych oraz rozwijanie 

zainteresowań plastycznych na różnych płaszczyznach. 

 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat „historii” 

usłyszanej podczas trwania utworu muzyki klasycznej. 

 Impresje ruchowe do utworu muzycznego. Kształtowanie ekspresji 

ruchowej i poczucia rytmu; wyzwalanie kreatywności twórczej. 

 Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez liczenie w 

zakresie dostępnym dziecku. 

 Zachęcanie do gimnastyki, ruchu i częstego przebywania na 

świeżym powietrzu. 

  



3. Łąka w maju 

 Obserwowanie, w sposób bezpośredni, zmian zachodzących wiosną 

i latem w przyrodzie. 

 Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez poznawanie 

wybranych owadów, np.: pszczół, motyli, żuków. 

 Poznawanie wybranych zwierząt związanych z łąką np. bociany, 

żaby, myszy. 

 Oglądanie kwitnących roślin, zwrócenie uwagi na zawarte w nich 

piękno. 

 Wpajanie dbałości o przyrodę, nieniszczenia roślin i niekrzywdzenia 

zwierząt, uwrażliwienie dzieci na to, co je otacza. 

 Rozwijanie orientacji przestrzennej. 

 Tworzenie konstrukcji przestrzennych według wzorów i według 

własnych pomysłów. 

 Rozwój umiejętności matematycznych, nabywanie umiejętności 

klasyfikowania, analizy porównawczej, wskazywania różnic i 

podobieństw, ćwiczenia w: liczeniu, rozpoznawaniu zapisu 

graficznego liczb, tworzeniu zbiorów. 

 Rozwijanie zainteresowań plastycznych na różnych płaszczyznach: 

wycinanie, wydzieranie, składanie papieru, lepienie z różnych mas. 

 Przygotowanie do nauki czytania, poszerzanie zasobu słownictwa i 

rozwój mowy. 

 Przygotowanie do pisania po przez rozwijanie sprawności całego 

ciała, w tym sprawności rąk. 

 Rozwijanie pamięci, zapamiętywanie prostych, krótkich 

rymowanek, wierszy, tekstów piosenek. 

 Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych, śpiewanie 

piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście 

 Zachęcanie do uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach ruchowych 

na świeżym powietrzu. 

  



4.  

 Rozszerzanie informacji o własnej rodzinie. 

 Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną. 

 Wzmacnianie więzi rodzinnych, wzajemne okazywanie sobie uczuć. 

 Opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych 

członków rodziny. 

 Podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia 

rodzinnego. 

 Dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt. 

 Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty 

 Wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem. 

 Poszerzanie procesów poznawczych po przez obserwowanie 

czynności wykonywanych przez różne osoby z rodziny; próby ich 

naśladowania. 

 Przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie 

przedszkolnej) zasad społecznych i używanie zwrotów 

grzecznościowych. 

 Rozwijanie kreatywności poprzez podejmowanie działań: 

ruchowych, językowych, plastycznych, muzycznych, 

parateatralnych. 

 Ćwiczenie poprawnej artykulacji. 

 Rozwijanie umiejętności liczenia i rozpoznawania cyfr. 

 Rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów. 

 Doskonalenie umiejętności manualnych i wrażliwości estetycznej 

oraz kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się 

nożyczkami. 

 Słuchanie piosenek, próby zapamiętywania tekstu i melodii. 

 Zachęcanie do uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach 

ruchowych. 


