
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne  na październik                                                                       

Grupa 4 -5 latki „Pszczółki” 

● rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, 

zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych); 

● przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie; 

● organizowanie  zabaw rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania 

problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, 

rozumowania przyczynowo –skutkowego, poznawania samego siebie; 

● uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie; 

● dostrzeganie roli lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi; 

● rozumienie konieczności przyjmowania lekarstw w czasie choroby; 

● zachęcanie do spożywania zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału 

(ograniczenie spożycia słodyczy, chipsów), picie wody, kompotów, soków (ograniczenie 

napojów gazowanych);  

● poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu np. bawienie się lekarstwami, 

środkami chemicznymi; 

● ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych; 

● podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i 

nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie; 

identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych wykonywanych przez te osoby. 

● poznawanie zawodu nauczyciela; 

● obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie  jesienią, występujących zjawisk 

atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej 

się długości dnia; 

● poznawanie jesiennych zwyczajów wybranych zwierząt i sposobów przygotowywania się 

do zimy ( jeża, wiewiórki, bociana), zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt; 

● uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;  

● nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu, śpiewanie piosenek – zbiorowe i 

indywidualne; 

● wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania, stukania...) do 

akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek; 

● reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu, dostrzeganie zmian w wysokości 

dźwięków; 

● słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów; 

● wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; 

liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną 

sylabą; 

● nazywanie figur geometrycznych - koło, kwadrat; 

● klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy; 

● wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną; 

● porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich 

elementów, nakładanie ich na siebie; 

● rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych; 

● rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego; 

● poznanie zapisu graficznego liczby 1,2,3 i 4; 

● doskonalenie motoryki małej; 

● przyswajanie wiedzy o ojczyźnie; 

● budzenie dumy narodowej za wielkie osiągnięcia bohaterów narodowych; 

● wyrabianie poczucia przynależności narodowej. 


