ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC 2022
W GRUPIE "ZIELONYCH KROPELEK"
I TYDZIEŃ CZERWCA 06.06-10.06.2022 
TEMAT: DZIEŃ DZIECKA 
Dziecko:
– rozwija umiejętności językowe; – rozróżnia i określa emocje; 
– rozwija percepcję wzrokową i słuchową; 
– rozumie rolę przyjaźni w życiu człowieka; 
– poszerza wiedzę na temat ludzi z różnych stron świata; 
– kształtuje poczucie rytmu podczas zabaw przy piosence.	 
– zdobywa wiedze  na temat praw dziecka;
– kształtuje ekspresję muzyczno-ruchowo-plastyczną; 
– doskonali sprawność manualną;
– kształtuje postawę tolerancji wobec wszystkich ludzi na świecie; ; 
– rozwija myślenie matematyczne, stosuje liczebniki porządkowe; 
– rozwija umiejętności językowe poprzez znajdowanie w najbliższym otoczeniu wyrazów homonimicznych.
– kształtuje sprawność fizyczną; 
– wyraża radość z możliwości wspólnego spędzania czasu z najbliższymi; 

II TYDZIEŃ CZERWCA  13.06 - 17.06.2022 
TEMAT: WAKACJE TUŻ- TUŻ…
Dziecko:
– kształtuje umiejętność wypowiadania się – podaje nazwy elementów charakterystycznych dla krajobrazu górskiego; 
– kształtuje poczucie rytmu w trakcie zabaw z piosenką; 
– rozwija myślenie przyczynowo-skutkowego w trakcie układania i opowiadania historyjki obrazkowej.  – poszerza wiedzę przyrodniczą (jeziora i ich mieszkańcy);                                   
– doskonali percepcję słuchową – wysłuchuje głoski w wyrazach; 
– interesuje się czytaniem; 
– rozwija myślenie matematyczne, sprawnie przelicza w zakresie 10; 
– rozwija wiedzę przyrodniczą; doskonali sprawność manualną. 
– poszerza wiedzę przyrodniczą (krajobraz morski); 
– doskonali sprawność manualną i kreatywność.
– poszerza wiedzę związaną ze sposobami letniego wypoczynku (np. nad rzeką);
– doskonali percepcję słuchową – wysłuchuje głoskę h; 
– doskonali umiejętność uważnego słuchania tekstu literackiego; 
– poszerza wiedzę na temat letnich sposobów wypoczywania (np. na biwaku, przy ognisku);
– kształtuje sprawność fizyczną; 
– kształtuje poczucie rytmu; 
– rozwija percepcję wzrokową;
– doskonali umiejętność liczenia.
III TYDZIEŃ CZERWCA 20.06 - 24.06.2022
TEMAT: KOLORY LATA
Dziecko:
– doskonali umiejętność porównywania długości mierzonych umowną miarką; 
– doskonali umiejętność wyciągania wniosków z zabaw badawczych; 
– rozwija umiejętności językowe;
– kształtuje poczucie rytmu; 
– doskonali sprawność manualną.
– wdraża się do pomagania w pracach ogrodniczych.
– wdraża się do używania pojęć: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, błękitny, granatowy, turkusowy itp.;
– rozwija ciekawość poznawczą w trakcie – zabaw z latawcem i wiatrakiem; 
– kształtuje poczucie rytmu podczas gry na instrumentach perkusyjnych.                                  – doskonali umiejętności przewidywania i planowania. 
– rozwija pamięć wzrokową; 
– rozwija orientację na kartce; 
– rozwija ciekawość poznawczej w trakcie zabaw z bączkami;
– poszerza wiedzę przyrodniczą (zjawisko występowania tęczy).

IV TYDZIEŃ CZERWCA 27.06- 30.06.2022 
TEMAT: DO WIDZENIA PRZEDSZKOLE
Dziecko:
– doskonali umiejętność uważnego słuchania tekstu literackiego; 
– rozwija umiejętności językowe; 
– doskonali sprawność manualną; 
– kształtuje umiejętność odwzorowywania figur geometrycznych z innych materiałów.
– rozwija umiejętności językowe; 
– rozwija umiejętność szybkiego przeliczania w zakresie 10; 
– rozwija ekspresję ruchową; 
– poszerza wiedzę na temat rzeczy potrzebnych podczas wakacyjnych podróży. 
– poszerza wiedzę na temat sposobów zachowania bezpieczeństwa w różnych miejscach; 
– rozwija percepcję wzrokową;
– kształtuje poczucie rytmu podczas zabaw przy piosence; – doskonali umiejętności językowe,
– wypowiada się na temat swoich wspomnień i przeżyć; 
– doskonali umiejętność uważnego słuchania tekstu literackiego; 
– doskonali sprawność manualną; 
– kształtuje umiejętność prezentowania zdolności aktorskich przed dużą publicznością 
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