Zamierzenia
dydaktyczno - wychowawcze
na luty 2020r.
grupa „Mrówki”

 Baśnie, bajki, bajeczki
 Muzyka wokół nas
 W karnawale same bale
 Nie jesteśmy sami w kosmosie

Cele główne:
 Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą;
 Wzbogacenie wiedzy na temat budowy książki;
 Rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania zdań i pytań;
 Usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz rozwijanie słuchu
fonematycznego;
 Rozwijanie logicznego myślenia;
 Zdobywanie wiadomości na temat filharmonii;
 Wzbogacanie wiadomości na temat wielkiego polskiego kompozytora –
Fryderyka Chopina,
 Zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego;
 Rozwijanie orientacji przestrzennej;
 Rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami
porządkowymi;
 Rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów;
 Utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych;
 Rozwijanie sprawności ruchowej;
 Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności grania na instrumentach;
 Łączenie muzyki z ruchem, rozwijanie wyczucia ciała i przestrzeni;
 Rozwijanie umiejętności wokalnych;
 Rozwijanie sprawności manualnej i pomysłowości;
 Wzbogacenie doświadczeń plastycznych;
 Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole

Piosenka pt. „Bajkowe marzenia”
(sł. i muz. Krystyna Gowik)
1. Są bajki i baśnie, cudowny świat,
gdzie żyją krasnale i wróżki.
I czy masz pięć latek, czy dużo lat,
to lubisz tak śnić do poduszki.
Tam możesz być, kim tylko chcesz,
i spełnić swoje marzenia.
Biegnijmy więc tam, do bajkowych bram,
powiedzmy swoje marzenia.
2. Gdy smutno na dworze, gdy pada deszcz,
to w bajkach jest zawsze pogoda.
I nawet gdy coś złego dzieje się,
to zaraz ktoś uśmiech znów doda!
Bajkowy świat, inny niż nasz,
wszystko na dobre wciąż zmienia.
Biegnijmy wiec tam, do bajkowych bram,
powiedzmy swoje marzenia.

Piosenka pt. „Kosmiczny sen”
(sł. i muz. Krystyna Gowik)
1. Czterej kosmici przylecieli,
w moim pokoju przystanęli.
Mówią: „Dzień dobry, my przepraszamy,
ale pewnego chłopca szukamy.
Ten chłopiec wielkim jest leniuszkiem
i często chowa się pod łóżkiem.
Nie słucha taty, na brata krzyczy
i nie chce mamie swej pomóc w niczym”.
Ref.: A przecież trzeba dobrym być,
słodką minę mieć, bo inaczej trochę wstyd…
Być leniuszkiem? Nie! Być kłamczuszkiem? Nie!
Lepiej iść do mamy i przytulić się.
2. Czterej kosmici odlecieli,
bo porozmawiać z kim nie mieli.
A ja, czerwony jak pan buraczek,
pod łóżkiem leżę, ze wstydu płaczę…
A potem bardzo się zdziwiłem,
bo się po prostu obudziłem.

To tylko sen był, och, wspaniale!
Już nigdy zły nie będę wcale.

