
Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne w grupie ,,Biedronki   , 3-4-5- latków 
 
w miesiącu  WRZESIEŃ- 2022r. 
 
 
 
 
1.Poznanie imion dzieci w grupie i sposobów witania się  z różnymi osobami, rozwijanie 
umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze 
zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych, rozwijanie sprawności fizycznych. 
 
2. Doskonalenie umiejętności w schemacie ciała, poznanie różnicy między 
pojęciami   ,,wicher’’, ,, wietrzyk’’, nawiązywanie relacji rówieśniczych, integracja grupy; 
doskonalenie umiejętności przeliczania i klasyfikacji, czytanie globalne. 
 
3.Poznanie miejsc w  sali , manipulowanie przedmiotami, rozwijanie sprawności małej 
motoryki, nawiązywanie relacji rówieśniczych; ćwiczenie umiejętności uprzejmego 
zwracania się do innych, doskonalenia umiejętności tworzenia rytmów. 
 
4.Formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie słuchu muzycznego, 
pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, wdrażanie do 
zasad i reguł obowiązujących w przedszkolu, integracja grupy, rozwijanie umiejętności 
pomocy innym. 
 
5. Nazywanie i rozpoznawanie niektórych stanów emocjonalnych np. gniew, rozwijanie 
sprawności manualnej, kształcenie zmysłów(wzroku, dotyku), orientacji w schemacie ciała i 
przestrzeni, rozwijanie samodzielności, doskonalenie umiejętności współpracy. 
 
6.Poznanie nazw stanowisk osób pracujących w przedszkolu, wdrażanie do uważnego 
słuchania opowiadania, ćwiczenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie szacunku do 
wszystkich osób pracujących w przedszkolu, rozwijanie sprawności fizycznej. 
 
7.Poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przedmiotach używanych w łazience, 
ćwiczenia zauważania związków przyczynowo- skutkowych, rozwijanie zainteresowań 
badawczych, doskonalenie sprawności manualnych, rozwijanie samodzielności badawczej, 
odpowiedzialności za innych. 
 
8. Doskonalenie analizy sylabowej, rozwijanie sprawności ,  grafomotorycznej , fizycznej i 
koordynacji wzrokowo- ruchowej ,współpracy, dbałości o komfort innego. 
 
9.Budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności, zdobycie wiedzy o 
bezpieczeństwie  na  placu zabaw. 
 
10. Poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia pomoc. 
 
11.Poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie sprawności ruchowej, 
logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego 
działania z innymi w zabawie. 
 



12. Poznanie bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie słuchu fonematycznego, 
umiejętności językowych, doskonalenie słuchania ze zrozumieniem, rozpoznawanie figur 
geometrycznych. 
 
13. Poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu, 
nazywanie ich. 
 
14. Poznanie różnych dzwięków z otoczenia. 
 


