
 

Zamierzenia  

opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne  

na kwiecień 2021 r.  

dla dzieci z grupy „Misie” 

 

Tematyka: 

 Chciałbym być sportowcem 

 W świecie teatru 

 Mali strażnicy przyrody 

 Jestem Polakiem i Europejczykiem 

 Poznajemy miasta Polski - Warszawa 

 Dzień marchewki 

 



  

CELE GŁÓWNE: 

 zapoznanie z literą j: małą i wielką, drukowaną; 

 zapoznanie z literą f: małą i wielką, drukowaną; 

 zapoznanie z literą ż: małą i wielką, drukowaną; 

 przygotowywanie do nauki czytania; zabawa w czytanie; 

 dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów 

zastępczych, 

 różnicowanie stron ciała – prawej i lewej, 

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

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

sylabą, 

 tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie, 

 układanie działań do podanych zadań; głośne ich odczytywanie, 

 określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki 

do dołu, 

 nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, 

gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych 

przestrzeni kartki). 

 poznawanie roli drzew w życiu ludzi i zwierząt, 

 poznanie właściwości powietrza poprzez zabawy, ćwiczenia i eksperymenty, 

 poznanie sposobów dbania o środowisko: oczyszczanie wody, zakładanie filtrów na 

kominy fabryczne, 

 rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania, 

 przyswajanie nazw określających przynależność ludzi do wspólnoty narodowej lub 

etnicznej, 

 wskazywanie lokalizacji swojej miejscowości na mapie Polski, 

 tworzenie planu osiedla, swojej miejscowości, 

 samodzielnie wskazywanie Polski na mapie Europy, nazywanie jej sąsiadów, 

 wyjaśnienie, jakie znaczenie dla Polski ma przynależność do Unii Europejskiej, 

 wskazywanie na mapie Europy wybranych państw należących do Unii Europejskiej, 

 rozwijanie myślenia logicznego poprzez próby logicznego ujęcia motywów własnego 

działania, 

 poznawanie muzyki innych narodów, 

 przygotowywanie przedstawień wybranych baśni poprzez przydzielanie ról, 

przygotowywanie scenografii i akcesoriów, 

 uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, 

np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja. 
 

 



  

Piosenka 

Ochroń Ziemię 
(sł. i muz. Krystyna Gowik) 

 

1. Mieszkamy na wielkiej kuli. 

Ta kula to nasza Ziemia. 

Dorośli ciągle na tej Ziemi 

chcą wszystko zmieniać. 

Wycinają drzewa, 

śmiecą na leśnej łące, 

czarny dym z kominów leci 

i zasłania słońce. 

 

Ref.:     Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem. 

Ty i ja – jest tu dzieci wiele. 

Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas (2x) 

 

2. Gdy wszystkie na świecie dzieci 

zadbają o piękno Ziemi, 

to wszystko skończy się szczęśliwie, 

nic się nie zmieni. 

W ogromnym kosmosie 

Ziemia się nie zgubi, 

gdy ją każdy mały człowiek 

nauczy się lubić. 

 

Ref.:     Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem. 

Ty i ja – jest tu dzieci wiele. 

Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas (2x) 

 



 

 Wiersz 

Mali strażnicy przyrody 
Jolanta Kasperkowiak 

 

Dziś „ekologia” – modne słowo, 

przyrod wszyscy chcą mieć zdrową. 

Jej strażnikami si ogłaszamy, 

od dziś przyrodzie my pomagamy. 

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci, 

trzeba takiemu uwag zwrócić. 

Nie można przecież bezkarnie śmiecić. 

To wiedzą nawet przedszkolne dzieci. 

Nie wolno łamać gałęzi drzew, 

bo piękny płynie z nich ptasi śpiew. 

A kiedy bocian wróci z podróży, 

gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył. 


