
GRUPA ,,PSZCZÓŁKI”- dzieci 6 letnie 

Miesiąc: czerwiec 

Temat kompleksowy oraz zadania dydaktyczno –wychowawcze: 

Temat kompleksowy: ,,Święto dzieci”. 

Cele: 

  Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat życia ludzi na innych kontynentach. 

 Kształtowanie pozytywnego stosunku do ludzi o innym kolorze skóry i odmienności kulturowej. 

Doskonalenie umiejętności redagowania wypowiedzi wielozdaniowe. 

 Rozwijanie zdolności matematycznych. Doskonalenie techniki rachunkowej. 

 Doskonalenie umiejętności zapisywania czynności matematycznych używając cyfr i znaków. 

 Wyrabianie płynności ruchów poprzez zabawy ruchowe przy muzyce. Wydłużanie frazy 
wydechowej. Rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich. 

 Zapoznanie z prawami dzieci. 

 

Temat kompleksowy: ,,Mieszkańcy łąki”. 

 Cele: 

 Zapoznanie z nazwami miodu. Poznanie znaczenia pszczół. 

 Kształtowanie postaw proekologicznych. 

 Zapoznanie z etapami rozwoju motyla. Zachęcanie do obserwowania motyli w ich naturalnym 

środowisku. 

 Wzbogacenie słownika dzieci o nowe wyrazy: kokon, poczwarka. 

 Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów. Doskonalenie umiejętności 
dodawania i odejmowania. Utrwalenie obrazu graficznego poznanych cyfr. 

 Uwrażliwienie dzieci na zmianę dynamiki. 

 

Temat kompleksowy: ,,Środki lokomocji”. 

Cele: 

 Utrwalenie wiadomości na temat różnych środków lokomocji. 

 Wdrażanie do wielozdaniowych wypowiedzi na określony temat. 

 Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas korzystania ze środków lokomocji. 

 Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z roweru. 

 Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego. 

 Kształtowanie nawyku dbania o zdrowie. 

 Doskonalenie umiejętności konstruowania gry planszowej. 

 

Temat kompleksowy: ,,Zmysły pomagają poznać świat”. 

Cele: 

 Doskonalenie percepcji wzrokowej. 

 Wzbogacenie słownika dziecka o nowe wyrazy: lupa, teleskop. 

 Rozwijanie zdolności smakowej. Zachęcanie do poznawania nowych smaków. Zwrócenie uwagi 

na wartości odżywcze różnych potraw.. 

 Kształtowanie słuchu i pamięci. Uwrażliwienie na zmianę tempa. 

 Utrwalenie kształtu figur geometrycznych. Doskonalenie techniki rachunkowej. 

 Ćwiczenie wrażliwości zapachowej. Uświadomienie dzieciom różnorodności zapachów. 
 

Temat kompleksowy: ,,Wakacje”. 

Cele: 

 Zwrócenie uwagi na konieczność dbania o środowisko podczas wakacyjnego wypoczynku. 

 Zapoznanie z zasadami bezpiecznego wypoczynku. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu. 

 Ukazywanie piękna różnych stron Polski. 

 Rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów. Doskonalenie techniki rachunkowej.  

 Wdrażanie dzieci do spontanicznego reagowania ruchem na usłyszana melodię. Doskonalenie 
poczucia rytmu. 


