Zamierzenia
dydaktyczno – wychowawcze
na styczeń 2020r
dla grupy Mróweczki
➢ Mijają dni, miesiące, lata
➢ Moja babcia i mój dziadek
➢ Pamiętajmy o zwierzętach zimą
➢ Poznajemy naszych sąsiadów:
▪ Słowacja
▪ Ukraina

Cele główne:
➢ Rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania zdań i pytań;
➢ Usprawnianie aparatu artykulacyjnego;
➢ Rozwijanie słuchu fonematycznego;
➢ Zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarza;
➢ Utrwalanie nazw miesięcy;
➢ Wzbudzanie szacunku dla osób starszych;
➢ Uświadamianie konieczności dokarmiania ptaków zimą;
➢ Poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce;
➢ Utrwalanie nazw zwierząt leśnych;
➢ Rozwijanie orientacji przestrzennej;
➢ Umiejętność posługiwania się liczebnikami – głównymi
i porządkowymi;
➢ Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania;
➢ Porównywanie liczebności zbiorów;
➢ Rozwijanie sprawności fizycznej;
➢ Doskonalenie umiejętności wokalnych poprzez naukę nowych piosenek;
➢ Ćwiczenie koncentracji i szybkiej reakcji na ustalone sygnały;
➢ Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej;
➢ Wzbogacenie doświadczeń plastycznych;
➢ Wdrażanie do zgodnej współpracy podczas zajęć i zabawy.

Piosenka pt. „Wesoła para”
sł. i muz. Krystyna Gowik
1. Moja babcia i mój dziadek zawsze dają sobie radę.
Czy to w zimie, czy to w lecie,
smutków u nich nie znajdziecie.
A gdy mi się marzy tak coś dobrego zjeść,
to wołają mnie, to wołają mnie:
Chodź tu i ciasteczko weź!
Ref.: Daba dam, daba dam, daba dam, daba dam.
Dziadków wesołych mam.
Daba dam, daba dam, daba dam, daba dam.
I nikomu ich nie oddam.

2. Moja babcia i mój dziadek to sportowcy jak marzenie.
Na siłowni ćwiczą w parku i pływają na basenie.
A gdy chcę na spacer z dziadkami gdzieś się przejść,
Tylko pieska z sobą weź!
Ref.: Daba dam, daba dam, daba dam, daba dam…

Piosenka pt. „Ptasi bar”
sł. i muz. Krystyna Gowik

1. Przyszła zima, otwierajmy ptasi bar, ptasi bar,
W którym zawsze jest wesoło, zawsze gwar.
Pan wróbelek jest kelnerem, woła głośno tak:
„Zaproszenie tutaj ma każdy ptak!”
Ref.: Ptasi bar czynny jest cały dzień.
Można dostać tu śniadanko i obiadek też.
Nie odleci zimą stąd żaden głodny ptak.
Karmnik to jest ptasi bar – tak, tak, tak!
2. W ptasim barze pełno gości, dziobią tu, dziobią tam,
Ziarna, chlebek i słodkości dla nich mam.
Dwie sikorki już czekają na słoninki smak.
Zaproszenie tutaj ma każdy ptak.

Ref.: Ptasi bar czynny jest cały dzień.
Można dostać tu śniadanko i obiadek tez.
Nie odleci zimą stąd żaden głodny ptak.
Karmnik to jest ptasi bar – tak, tak, tak!

