
,,KRASNALE”
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-
DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ

1. W KRAINIE MUZYKI

-poszerzenie wiedzy muzycznej (instrumenty)
-doskonalenie umiejętności matematycznych 
(porównywanie,klasyfikowanie, tworzenie i kontynuowanie rytmów)
- rozpoznawanie instrumentów po odgłosach
-zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi
-rozwijanie ekspresji muzycznej i ruchowej
-określanie podobieństw i różnic w wyglądzie instrumentów
-doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji słuchowej
-rozwijanie wyobraźni podczas prac plastycznych
-rozwijanie ekspresji muzycznej podczas improwizacji muzycznych
-doskonalenie uważnego słuchania i pamięci
-litery H,h
-doskonalenie motoryki małej podczas pisania szlaczków i 
wykonywania prac plastycznych
-rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
-wyrabianie poczucia rytmu
-doskonalenie umiejętności kodowania i postępowania zgodnie z 
instrukcją
-utrwalenie aspektu porządkowego liczb



2.WRAŻENIA I UCZUCIA

-utrwalenie nazw emocji
-doskonalenie sprawności ręki poprzez prace plastyczne i zadania 
grafomotoryczne
-rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmu kilkuelementowego
-doskonalenie równowagi i zwinności
-rozpoznawanie emocji po wyrazie twarzy
-rozpoznawanie i podawanie nazw emocji własnych oraz innych osób
-doskonalenie umiejętności matematycznych w codziennych 
sytuacjach-objętość, waga, dzielenie
-rozwijanie inteligencji językowej- umiejętność wypowiadania się na 
określony temat

-wskazywanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami
-wyrażenie swoich przeżyć w formie ekspresji plastycznej
-doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji innych i podawania
ich nazw
-rozwijanie empatii



3.ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE

-poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących  na świecie 
oraz miejsc ich występowania
-doskonalenie czytania globalnego
-naśladowanie zwierząt za pomocą ruchu
-utrwalenie pojęć ,,mniej”, ,,więcej”
-poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo
-rozbudowywanie słownika
-doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- 
ruchowej
-poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i 
ich mieszkańców
-doskonalenie umiejętności czytania symboli
-rozwijanie inteligencji wizualno-przestrzennej
-poszerzanie wiedzy na temat łańcucha pokarmowego i jego ogniw
-poszerzenie wiedzy na temat tego, co jedzą zwierzęta
-rozszerzenie wiedzy o wilkach
-poszerzenie wiedzy na temat zwierząt aktywnych w dzień i w nocy
-poszerzanie wiedzy na temat nietoperzy
-doskonalenie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne
-doskonalenie sprawności ruchowej



4 ŚWIĘTO MAMY I TATY

- doskonalenie słuchu fonemowego
- poszerzanie wiadomości na temat zawodów wykonywanych przez 
kobiety
-uwrażliwienie na potrzeby i emocje innych
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się, dzielenia 
doświadczeniami
-uwrażliwienie dzieci na konieczność pomocy rodzicom w domu
-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat
- przypomnienie nazw zawodów określanych jako męskie
- doskonalenie umiejętności opisu i zdolności grafomotorycznych 
-doskonalenie wydolności fizycznej
- doskonalenie umiejętności opowiadania o własnej rodzinie
-doskonalenie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac 
plastycznych
-uwrażliwienie dzieci na los innych
-zaznajomienie dzieci z terminem ,,adopcja”, ,,dom dziecka”
-doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania liczb
-poszerzenie słownika o nazwy członków rodziny]
- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat niestereotypowych rodzin
-rozwijanie wrażliwości estetycznej
-doskonalenie umiejętności odwzorowywania
-doskonalenie sprawności ruchowej


