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 Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek. 

 Uświadamianie dzieciom potrzeby odpoczynku. 

 Rozbudzanie fantazji i wyobraźni. 

 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się. 

 Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. 

 Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby. 

 Doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała. 

 Kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji. 

 Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody. 

 Budowanie wiedzy dzieci na temat obiegu wody w przyrodzie. 

 Kształcenie umiejętności wnioskowania. 

 Utrwalenie wiedzy dzieci na temat charakterystycznych zmian zachodzących w 

przyrodzie na wiosnę. 

 Kształtowanie nawyku sprzątania po sobie. 

 Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami. 

 Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wybranych nazw wiosennych 

kwiatów. 

 Zapoznanie dzieci z etapami sadzenia roślin; rozwijanie postawy proekologicznej. 

 Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków. 

 Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze. 

 Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody. 

 Wzbogacenie zasobu słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę. 

 Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary podobne, pary 

funkcyjne). 

 Doskonalenie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków ptaków 

występujących w Polsce. 

 Rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi, skoku na jednej nodze i obunóż. 

 Rozpoznawanie za pomocą zmysłu smaku wybranych owoców i warzyw. 

 Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. 

 Wdrażanie do poznawania rożnych form ekspresji artystycznej – malarstwo, rzeźba, 

muzyka, poezja, proza. 

 Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu 

 Wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny. 

 Doskonalenie sprawności manualnej. 

 Budowanie wiedzy dzieci na temat pracy rolnika. 

 Rozwijanie procesów spostrzegania, poprzez dostrzegania podobieństw i różnic w 

krajobrazie wsi i miasta. 

 Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie. 

 Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów. 

 Rozwijanie aparatu mowy dzieci poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze. 

 Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: kaczka, indyk, koza, pies, 

kot. 

 Rozwijanie procesów spostrzegania, poprzez dostrzegania podobieństw i różnic w 

porównywanych jajkach ptaków z gospodarstwa wiejskiego. 



 Wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk przed przygotowywaniem i 

zjadaniem posiłków. 

 Budowanie wiedzy dzieci na temat produktów spożywczych pochodzących od 

różnych zwierząt gospodarskich. 

 Kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej. 
 

 


