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Nauczyciele prowadzący grupę:  mgr Joanna Karsznia,  mgr Paulina Ślepecka 

Opis zajęć wychowawczych, dydaktycznych, i opiekuńczych. 

•  Integracja grupy ( zabawy w kole, wykonanie zadań w parach wspólna zabawa w kącikach 

zainteresowań ). 

• Czynności higieniczne i samoobsługowe ( mycie rąk zgodnie z zasadami Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego, samodzielne spożywanie posiłków, samodzielne przebieranie się 
w strój gimnastyczny). 

• Wdrażanie bezpiecznych zachowań podczas zabaw w sali i w ogrodzie przedszkolnym. 

• Rozwijanie dużych grup mięśniowych, a także rozwijanie ogólnej sprawności zręczności 

podczas zajęć gimnastycznych. 

• Wprowadzenie do repertuaru dziecięcego piosenek: „ Kle,kle boćku”, Moja mama wszystko 
wie”. 

• -  Rozwijanie pamięci poprzez zapamiętanie treści wiersza: „ Żabi koncert”, „ Dla mojej 
mamusi”.

• Nabywanie wiedzy na temat „Umiem sobie poradzić z różnymi emocjami” w ramach 
projektu: Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa oraz dobrych nawyków” 

• Poszerzenie wiedzy na temat :Życia owadów oraz wiosennych ptaków w ramach tematu 
„Mamy ciepła wiosnę”

• Nabywanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem. 

• Kształtowanie umiejętności matematycznych klasyfikowania elementów wg koloru.

• Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów. 

• Rozwijanie motoryki małej poprzez prace plastyczne.

•  Rozmowa na temat pracy aktora w ramach tematu: ” W przyszłości zostanę aktorem w 

gdyńskim teatrze” w ramach projektu : „ Poznajemy Gdynię”. 

• Realizowanie  programem edukacyjnym Outdoor Learning wybranych zajęć dydaktycznych.

Outdoor Learning   –   Jest to program edukacyjny bazujący na doświadczeniu, poznawaniu (
zdobywaniu wiedzy), w których wykorzystuje się aktywność w naturalnym otoczeniu 
środowiska. Takie zajęcia zakończone są wyciągnięciem wniosku .



Temat kompleksowy : Mamy ciepłą wiosnę.

Piosenka „ Kle ,kle boćku”

Kle, kle boćku, kle, kle.
Witaj nam bocianie.
Łąka ci szykuje,
łąka ci szykuje
żabki na śniadanie. (bis)

Kle, kle boćku kle, kle.
Usiądź na stodole.
Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili
gniazdo w starym kole. (bis)

Kle, kle boćku kle, kle.
Witamy cię radzi.
Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz
wiosnę nam prowadzisz. (bis)

wiersz : J. Wasilewskiej „ Żabi koncert”

Żabki nad jeziorem koncert urządziły.

Napisały ogłoszenie Wszystkich zapraszamy.

Bociek Klek przeczytał ucieszył się na nie,

Będę mial wieczorem wielkie ucztowanie.

Poszedł nad jezioro stanął cicho z boku.

Koncert się zaczyna nawet nie ma tłoku.

Jedna żabka: kum , kum, kum.

Druga żabka : Rech, rech, rech.

Trzecia żabka: re, re, kum ,kum.

Czwarta żabka Kłech, kłech, kłech.

Potem żabi chór zawtórował znów.

Kum.kum,kum,rech, rech, rech, 

Re,re,kum,kum, kłech, kłech, kłech

Tak zasłuchał się nasz bociek.



Że zapomniał o ochocie

By zieloną żabkę zjeść

Poszedł głodny spać i część. 

Temat kompleksowy : Mama i tata są ważni.

Piosenka „ Moja mama wszystko wie”

Moja mama wszystko wie, 
moja mama kocha mnie. 
W dniu jej święta, święta mamy, 
tak wesoło zaśpiewamy.

Niechaj żyje nasza mama, 
zdrowa i wesoła, 
Bijmy brawo naszej mamie, 
wszyscy dookoła.

Moja mama wszystkich zna, 
moja mama rację ma. 
W dniu jej święta, święta mamy, 
tak wesoło zaśpiewamy.

Wiersz:  E.M. Minczakiewicz „ Dla mojej mamusi”.

Mamusiu kochana 

powiem Ci na uszko,

Że bardzo Cię kocha 

To moje serduszko!

Słyszysz ?Ono bije!

 Cicho cichuteńko,

Kocham Cie Mamusiu!

Kocham Cię Mateńko!




