Zamierzenia
opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne
nastyczeń2020
dla dzieci z grupy „Misie”

 Mijają dni, miesiące, lata
 Zima i zwierzęta
 Babcia i dziadek
 Poznajemy naszych sąsiadów

Cele główne:
• nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie
literackim,
• dostrzeganie upływu czasu,
• kształtowanie poczucia rytmu,
• rozwijanie orientacji przestrzennej,
• rozwijanie sprawności ruchowej oraz manualnej,
• rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,
• poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy
oraz pór roku,
• rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych
w okresie zimowym,
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
• utrwalanie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia
i odżywiania się wybranych zwierząt zimą,
• rozwijanie uwagi i percepcji słuchowej,
• kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób
starszych,
• zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych
zabawach z babcią i dziadkiem,
• rozwijanie percepcji wzrokowej i umiejętności
matematycznych,
• wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcia i dziadkiem,
• rozwijanie wiedzy na temat sąsiadów Polski: Ukrainy.

Piosenka:
„Po prostu dziadek”
(sł. Dorota Kluska, muz. Piotr Opatowicz)
Kiedy tylko mam ochotę, kiedy zechcę,
wtedy szybko na fotelu z dziadkiem siadam.
On przytula, bardzo czule i z uśmiechem
o dzieciństwie swoim pięknie opowiada.
Ref. Tylko teraz tak się właśnie zastanawiam,
czy on aby nie pomylił się przypadkiem.
No bo odkąd go pamiętam, więc od zawsze,
był dorosły, był po prostu… moim dziadkiem!
Wreszcie dziadek wytłumaczył mi to wszystko
i już teraz nie mam żadnych wątpliwości,
że był kiedyś małym dzieckiem i był młody.
Teraz dziadkiem jest i dużo ma miłości.
Ref. I przestaję się już wreszcie zastanawiać,
bo go kocham i to wcale nie przypadkiem.
I tak sobie myślę wtedy, daję słowo,
że jest najwspanialszym w świecie... moim dziadkiem!

Piosenka:
„Moja babcia”
(sł. Dorota Kluska, muz. Piotr Opatowicz)
Chociaż lat mam tak niewiele, jestem mała,
gwiazdkę z nieba tobie, babciu, dać bym chciała.
Słowo „kocham” zaraz szepnę ci na uszko,
bo dla ciebie mocno bije me serduszko.
Ref. Dziś w serduszku moim radość wielką czuję
i za wszystko, droga babciu, ci dziękuję!
Chociaż lat mam wciąż niewiele, jestem mały,
to pamiętaj, babciu, że twój jestem cały.
Słowo „kocham” powiem dzisiaj z przyjemnością,
jesteś, babciu, moim skarbem i miłością.
Ref. Dziś w serduszku moim radość wielką czuję
i za wszystko, droga babciu, ci dziękuję!
Babcia dla mnie całym światem jest i basta!
U babuni wyjątkowo pachną ciasta.
Bajek, baśni zna tysiące albo więcej,
więc ja kocham moją babcię najgoręcej.
Ref. Dziś w serduszku moim radość wielką czuję
i za wszystko, droga babciu, ci dziękuję!
Chcę zaśpiewać, niech usłyszy cały świat,
żyj, babuniu, żyj, babuniu, żyj sto lat!

