
 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w maju 2021r. 

dla grupy „STOKROTKI” 

 

 Rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli 
narodowych (flaga, godło, hymn narodowy). 

 Doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści. 

  Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podawanie nazw 
kierunków na kartce papieru. 

 Rozwijanie zainteresowania przyrodą Polski, zaznaczanie morza i gór na 
konturowej mapie Polski. 

 Wprowadzenie litery J, j. 

  Kształcenie słuchu fonematycznego poprzez słuchanie i identyfikowanie 
dźwięków z otoczenia. 

 Utrwalenie informacji o Polsce jako kraju członkowskim Unii Europejskiej, 
poznanie hymnu i flagi wspólnotowej. 

 Kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez eksperymentowanie z 
rytmem i dźwiękami. 

  Kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów 
obiektów ze względu na określone cechy. 

  Wprowadzenie litery H, h. 

 Rozwijanie słuchu fonemowego poprzez tworzenie i odtwarzanie rytmów 
słuchowych zawierających nazwy określonych instrumentów 
muzycznych. 

 Rozwijanie zainteresowań muzyką okolicznościową – właściwą na 
urodziny, do tańca, relaksu, na uroczystości itp. 

 Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne samopoczucie i 
zdrowie. 

  Zapoznanie dzieci z trudnościami wynikającymi z uszkodzenia słuchu, 
pobudzanie wrażliwości i empatii. 

 Doskonalenie umiejętności odróżniania emocji i podawania ich nazw. 

  Doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć w niewerbalny sposób. 
 



 Kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się w 
przestrzeni według instrukcji słownej. 

 Poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o skojarzenia ze słowem 
mama oraz tata. 

 Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie orientacji 
w schemacie ciała. 

 Kształtowanie kompetencji językowych poprzez wypowiadanie się 
zdaniami złożonymi; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez 
wyróżnianie elementów ilustracji z tła; 

 Utrwalenie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie: rodzice, 
rodzeństwo, dziadkowie, krewni itp. 

 Wzmacnianie poczucia przynależności do rodziny, identyfikowanie i 
nazywanie członków rodziny, określanie głoski w nagłosie słów 
związanych z rodziną. 

 Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej – obdarowywanie innych. 

 Utrwalenie informacji o sposobach dbania o bezpieczeństwo swoje           
i innych podczas  pandemii. 

 Udział w projekcie eTwinning z Ambasadorem: „Owady i inni znajomi z 
majowej łąki. Odkrywamy świat przyrody.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


