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W CZERWCU „KRASNALE” 

BĘDĄ PRACOWAĆ NAD TEMATAMI 

 

1. Dzień Dziecka 

2. Zwierzęta małe i duże 

3. Lato 

4. Wakacje! 

 

Tematyką codziennych zajęć będzie 

 zapoznanie dzieci z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci 

na całym świecie;  

  doskonalenie umiejętności przeliczania słów w zdaniach; 

doskonalenie umiejętności czytania; 

 wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez rozmowy i dyskusje 

dotyczące przestrzegania praw dzieci na całym świecie; 

 rozwijanie fantazji i wyobraźni; rozwijanie zdolności językowych 

poprzez tworzenie rymów do słów;  

 doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez rysowanie 

symetrycznych figur; 

 rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez wprowadzenie 

znaku „–”; 

 doskonalenie umiejętności rozpoznawania kontynentów na mapie; 

tworzenie kolekcji zwierząt na podstawie mapy świata, 

  rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez posługiwanie 

się modelami monet i banknotów; 

 wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji o 

zwierzętach w różnych źródłach (książki, ilustracje, albumy); 
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  rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę 

głosek w słowach; określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o 

prostej budowie fonetycznej; 

 poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po lesie; 

wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez przyporządkowanie 

ilustracji usłyszanym dźwiękom; 

 utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu z 

nieznajomymi zwierzętami; 

  poszerzanie zasobu słownictwa o pojęcia związane z pierwszą 

pomocą; 

 rozwijanie kompetencji językowych poprzez wdrażanie do 

rozumienia żartów słownych i obrazkowych; 

 utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas burzy, 

 wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez eksperymentowanie, 

sprawdzanie i weryfikowanie hipotez; 

  tworzenie kalendarza letniej pogody; 

  doskonalenie umiejętności różnicowania samogłosek i spółgłosek; 

 kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami 

malarskimi; 

  doskonalenie umiejętności określania kierunków na kartce 

papieru;  

 utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą, w lesie, 

w górach; wdrażanie do rozpoznawania symboli i znaków oraz 

podawania ich nazw; 

 przygotowanie do rozstania z przedszkolem i przedszkolnymi 

przyjaciółmi; wskazanie sposobów na podtrzymanie kontaktu z 

przyjaciółmi z grupy; 
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  dzielenie się z innymi swoimi planami wakacyjnymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wakacyjne rady”  

Głowa nie jest od parady, służyć ci musi dalej. 

Dbaj więc o nią i osłaniaj, kiedy słońce pali. 

Płynie w rzece woda chłodna, bystra, czysta 

tylko przy dorosłych z kąpieli korzystaj. 

 

Jagody nieznane, gdy zobaczysz w borze: 

Nie zrywaj! Nie zjadaj! – bo zatruć się możesz. 

Urządzamy grzybobranie, jaka rada stąd wynika: 

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz, nie wkładaj go do koszyka. 

Biegać boso jest przyjemnie, ale ważna rada: 

– idąc na wycieczkę pieszą dobre buty wkładaj. 


