
ZAMIERZENIAZamierzenia

dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze

na miesiąc luty 2020 r.

grupa: MISIE



TEMATYKA:

 BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI

 MUZYKA WOKÓŁ NAS

 NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE

 POZNAJMEY NASZYCH SĄSIADÓW – BIAŁORUŚ

 BAL KARNAWAŁOWY

 DZIEŃ POCZTY POLSKIEJ

 DZIEŃ NIEDŹWIEDZIA POLARNEGO



CELE OGÓLNE:
 poznawanie wybranych wartości (prawdomówność);

 rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji;

 poszerzanie doświadczeń plastycznych dzieci – poznanie nowej techniki;

 rozwijanie sprawności manualnej;

 rozwijanie logicznego myślenia;

 rozwijanie umiejętności skupiania i utrzymywania uwagi;

 rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały i dźwięki;

 dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach;

 układanie kompozycji z figur geometrycznych;

 kształtowanie prawidłowej postawy;

 rozwijanie sprawności ruchowej;

 układanie obrazków według kolejności zdarzeń;

 zachęcanie do udzielania pomocy osobom potrzebującym;

 zapoznanie z nazwami i brzmieniem wybranych instrumentów;

 pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej;

 odbieranie i nazywanie wrażeń słuchowych;

 uczestniczenie w zabawach badawczych;

 poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim kontakcie z nimi;

 rozwijanie spostrzegawczości: wzrokowej i słuchowej;

 liczenie wyodrębnionych przedmiotów i usłyszanych dźwięków;

 rozwijanie umiejętności budowania prostych zdań;

 wypowiadanie się na temat obrazka;

 rozbudzanie zainteresowań muzycznych;

 dostarczanie wiadomości na temat Układu Słonecznego;

 rozbudzanie wyobraźni przestrzennej i kreatywności;

 rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych i wybranych barw pochodnych;



PIOSENKA:
ŚPIEWAJ TAK JAK ON

(sł. Jadwiga Mackiewicz, muz. Krystyna Kwiatkowska)

I. Szumią w lesie stare drzewa,

kos piosenkę z nami śpiewa.

Ref.: Śpiewaj, śpiewaj tak jak on:

din, don, din, don, din, don. (bis)

II. Siedzi czyżyk na gałązce,

szpak zaprosił go na koncert.

Ref.: Śpiewaj, śpiewaj…

III. Dzięcioł stuka w korę drzewa,

cały las już z nami śpiewa.

Ref.: Śpiewaj, śpiewaj…



PIOSENKA:
Z UFOLUDKIEMWKOSMOS

(sł. i muz. Krystyna Gowik)

I. Dziś przyleciał ufoludek w swojej rakiecie.

Śmieszny ludzik, co na innej mieszka planecie.

I zaprosił na wycieczkę wszystkie dzieci,

i rakietą w wielki kosmos z nami poleci.

Ref.: Więc wsiadajcie do rakiety szybko, bo już czas!

To jest mały ufoludek – w kosmos wiezie nas!

II. Oglądamy z bliska gwiazdy oraz planety,

wszystko widać bardzo dobrze z naszej rakiety.

Ufoludek wciąż się śmieje, ucieszony.

Jak się śmieje, to się robi jasnozielony!

Ref.: Więc wsiadajcie...

III. I wracamy już na Ziemię, do naszej sali,

ufoludek śle całusy i pędzi dalej.

Może zaraz gdzieś daleko znów poleci

i zabierze na wycieczkę kosmiczne dzieci.

Ref.: Więc wsiadajcie...


