Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze
na styczeń 2020r.
Grupa: Motylki
Tematyka kompleksowa:





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

Cele ogólne:
 rozwijanie mowy oraz umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami,
 wzbogacanie słownictwa,
 zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy, dostrzeganie różnic i
podobieństw między nimi,
 rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 poznawanie i utrwalanie nazw miesięcy,
 utrwalanie oznak pór roku,
 rozwijanie sprawności fizycznej,
 rozwijanie szybkości i zwinności,
 rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej,
 rozwijanie reakcji na ustalony sygnał,
 rozwijanie sprawności manualnej,
 wdrażanie do dokładnego i estetycznego wykonywania prac
plastycznych i technicznych,
 zachęcanie do zakładania hodowli roślin, obserwowanie wzrostu
wybranych,
 rozwijanie słuchu fonematycznego,
 poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce, utrwalanie ich
wyglądu,


























rozwijanie umiejętności liczenia,
utrwalanie poznanych znaków matematycznych,
rozwijanie orientacji przestrzennej,
zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8,
utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
reagowanie ruchem na dźwięk o różnej wysokości,
rozwijanie wyobraźni,
utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur geometrycznych,
poznawanie zjawisk przyrody nieożywionej,
zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych,
utrwalanie nazw i wyglądu zwierząt leśnych,
wzbudzanie szacunku dla osób starszych,
zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom,
docenianie wpływu dziadków na wychowanie wnuków oraz ich
pomocy w tym procesie,
rozpoznawanie i nazywanie strojów balowych i masek,
rozwijanie umiejętności wyrażania świata poprzez komunikaty
niewerbalne,
umuzykalnianie dzieci, rozwijanie umiejętności wokalnych,
rozwijanie poczucia rytmu,
obserwowanie swoich możliwości na tle innych,
zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w proponowanych zabawach,
wdrażanie do podejmowania samodzielnych prób rozwiązywania
sytuacji konfliktowych,
zachęcanie do wspólnej i zgodnej zabawy oraz współpracy na
zajęciach,
poznanie podstawowych informacji oraz ciekawostek na temat Ukrainy i
Słowacji,
utrwalenie położenia Polski oraz jej sąsiadów na mapie Europy

Wiersz pt. „Tydzień”
Autor: Jan Brzechwa
Tydzień dzieci miał siedmioro:
„Niech się tutaj wszystkie zbiorą!”
Ale przecież nie tak łatwo
radzić sobie z liczną dziatwą:
Poniedziałek już od wtorku
poszukuje kota w worku.
Wtorek środę wziął pod brodę:
„Chodźmy sitkiem czerpać wodę”.
Czwartek w górze igłą grzebie
i zaszywa dziury w niebie.
Chcieli pracę skończyć w piątek,
a to ledwie był początek.
Zamyśliła się sobota:
„Toż dopiero jest robota!”
Poszli razem do niedzieli,
tam porządnie odpoczęli.
Tydzień drapie się w przedziałek:
„No, a gdzie jest poniedziałek?”
Poniedziałek już od wtorku
poszukuje kota w worku I tak dalej…

Piosenka pt. „Wesoła para”
Słowa i muzyka: 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,
to wołają mnie, to wołają mnie:
- Tylko pieska z sobą weź!
Ref:

3.

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.
Moja babcia i mój dziadek tak mnie zawsze rozśmieszają.
Czy kolacja czy obiadek, to wesołe minki mają.
A gdy muszę wracać i mówię dziadkom: cześć!
To wołają mnie, to wołają mnie:
- Dobry humor od nas weź!
Daba dam, daba dam, daba dam, daba dam.
Dziadków wesołych mam.
Daba dam, daba dam, daba dam, daba dam.
I nikomu ich nie oddam.

