
         ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE   WRZESIEŃ 

        Grupa 4 – 5 latki  „Pszczółki”    wychowawcy   : Alicja Langiewicz,  Bożena Sadowska 

 współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie  

 przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie 

 unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu 

 rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji,  

współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych 

 poznawanie swojego ciała poprzez zabawy utrwalanie orientacji w schemacie własnego ciała i 

ciała drugiej osoby 

 wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw 

 dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.  

 poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych  

 zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, 

wycieczek 

 poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki 
pogotowia, policji.  

 oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska 

usychania liści     

  rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach    

 zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody, wykorzystywanie owoców w 

działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy 
sposób        

 nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty) 

 rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad 

 poznawanie ogólnej budowy grzybów, sposobów ich zbierania; 

 okazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta 

przygotowują się do nadchodzącej zimy  

 zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, 

piór; 

 obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie  jesienią, występujących zjawisk 
atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się 

długości dnia; 

 wyjaśnianie roli wody w życiu ludzi i zwierząt 

  liczenie w zakresie 5, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi                                                                                                                                                                                                                                              

 nazywanie figur geometrycznych           

 określanie położenia przedmiotów  w  przestrzeni                                                                                                                                                                                                                                    

 rozwijanie  orientacji  przestrzennej 

 rozwijanie sprawności całego ciała podczas zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych i 

zabaw na powietrzu 

 rozwijanie umiejętności plastycznych poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi 
technikami 

 śpiewanie piosenek związanych z omawianą tematyką, kształtowanie poczucia rytmu poprzez 

udział w zajęciach muzycznych i rytmicznych 

 

  


