
GRUPA ,,PSZCZÓŁKI”- dzieci 6 letnie 

Miesiąc: marzec 

Temat kompleksowy oraz zadania dydaktyczno –wychowawcze: 

Temat kompleksowy: ,,Szukamy wiosny – przedwiośnie” 

Cele: 

− Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery ,,G”, ,,g”. Doskonalenie słuchu fonematycznego. Określenie głoski ,,g” jako spółgłoski. 

− Wzbogacenie wiedzy na temat roślin. Utrwalenie wiadomości na temat zwiastunów wiosny. 

− Zachęcanie do wypowiedzi wielozdaniowych. 

− Rozwijanie logicznego myślenia. Doskonalenie techniki dodawania i odejmowania. 

− Rozwijanie poczucia rytmu. 

− Rozwijanie wyobraźni przestrzennej. 

− Rozwijanie logicznego myślenia. 

 

Temat kompleksowy: ,,Woda i słońce”  

 

Cele: 

− Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery ,,w”, ,,W”. Doskonalenie słuchu fonematycznego. Doskonalenie analizy i syntezy głoskowej 

wyrazów. 

− Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat słońca. Zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie z promieni słonecznych. 

− Wdrażanie do wypowiedzi wielozdaniowych. 

− Kształtowanie pojęcia objętości. Ćwiczenia w porównywaniu objętości: więcej, mniej, tyle samo. Rozwijanie kompetencji matematycznych. 

− Ćwiczenia w określaniu charakteru muzyki. 

− Wydłużanie frazy wydechowej. 

− Zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie. Uświadomienie znaczenia wody w życiu człowieka. 

 

Temat kompleksowy: ,,Czy to już wiosna?”. 

 

Cele: 

− Zapoznanie ze zwyczajem topienia Marzanny. Utrwalenie wiadomości związanych z oznakami wiosny. 

− Rozwijanie funkcji językowych. 

− Utrwalenie wiadomości na temat charakterystycznych cech wiosny. 

− Zapoznanie z liczbą 10 w pojęciu kardynalnym i porządkowym. Rozwijanie myślenia matematycznego. 

− Doskonalenie poczucia rytmu. 

− Doskonalenie pamięci. 

− Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. 

− Rozwijanie koncentracji, lepszego skupienia uwagi. 

 

Temat kompleksowy: ,,Powroty ptaków”. 

 

Cele: 

− Wprowadzenie drukowej i pisanej litery ,,j”, ,,J”. Doskonalenie słuchu fonematycznego. Określanie głoski ,,j” jako spółgłoski. 

− Wzbogacenie wiedzy dziecka na temat życia bocianów. 

− Rozwijanie funkcji językowych. Usprawnianie narządów mowy. 

− Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi. 

− Rozwijanie orientacji przestrzennej. 

− Rozwijanie logicznego myślenia. 

− Rozwijanie poczucia rytmu. Doskonalenie umiejętności dostosowania ruchu do muzyki. 

− Wzbogacenie wiedzy na temat szpaków. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. 

 

Temat kompleksowy: ,,Bajki i baśnie”. 

 

Cele: 

− Wprowadzeni drukowanej i pisanej litery ,,c”, ,,C”. Doskonalenie słuchu fonematycznego. Określenie głoski ,,c” jako spółgłoski. 

− Zapoznanie z treścią bajki. Wdrażanie do uważnego słuchania. 

− Doskonalenie umiejętności kodowania informacji. 

− Kształtowanie odporności emocjonalnej. 

− Uwrażliwianie na piękno muzyki poważnej. Doskonalenie poczucia rytmu. 

− Rozwijanie zdolności aktorskich. 

− Ćwiczenie wrażliwości słuchowej. 

− Rozwijanie sprawności językowej. 

− Rozwijanie logicznego myślenia. 

 


