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GRUPA: MISIE



TEMATYKA:

 KIEDY ŻYŁY DINOZAURY?

 JAKA POGODA JEST W MARCU?

 PO CZYM MOŻNA POZNAĆ, ŻE NADCHODZI

WIOSNA? – POWITANIE WIOSNY

 Z CZEGO CO JEST ZROBIONE?

 POZNAJEMY DZIEDZICTWO KULTUROWE

EUROPY – WIELKA BRYTANIA



CELE GŁÓWNE:
 zdobywanie informacji na temat dinozaurów;

 rozwijanie umiejętności klasyfikowania;

 doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki, niski;

 rozwijanie sprawności ruchowej;

 opanowanie melodii i tekstu piosenki;

 rozwijanie umiejętności działania w skupieniu;

 ćwiczenie spostrzegawczości;

 rozwijanie ekspresji artystycznej;

 rozwijanie sprawności manualnej;

 rozwijanie mowy;

 zwrócenie uwagi na nagłe zmiany pogody charakterystyczne dla wczesnej wiosny;

 rozwijanie mowy;

 rozwijanie umiejętności matematycznych;

 rozwijanie koncentracji uwagi podczas działania;

 rozwijanie poczucia rytmu;

 kojarzenie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla marcowej pogody;

 zapoznanie z charakterystycznymi cechami wczesnej wiosny;

 rozwijanie spostrzegawczości i percepcji wzrokowej;

 wyrabianie umiejętności reagowania na dźwięki poprzez ruch;

 zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami;

 zapoznanie z etapami produkcji chleba i różnymi rodzajami pieczywa;

 rozwijanie umiejętności posługiwania się łyżką i widelcem podczas obiadu;

 kształtowanie umiejętności samoobsługi: korzystanie z toalety, ubieranie się

 i przebieranie;

 poznawanie tradycji, kultury oraz zabytków Wielkiej Brytanii.



PIOSENKA:

TRZY MAŁE DINOZAURY
(sł. i muz. Krystyna Gowik)

1. Trzy małe dinozaury biegają po polanie.

Każdy od mamusi zaraz coś dostanie.

Każdy od mamusi zaraz coś dostanie.

Ten pierwszy lubi mięsko, ten drugi lubi listki,

a trzeci, ten najmniejszy, lubi wszystko.

A trzeci, ten najmniejszy, lubi wszystko.

Ref: Biegną dinozaury, tup, tup, tup.

W trawę łapy swe wytarły, szur, szur, szur.

Skaczą po kamieniach, siup, siup, siup.

– Mamo, daj coś do zjedzenia: chrup, chrup, chrup.

2. Trzy małe dinozaury wspinają się na skały,

a mamusia woła, by tam uważały.

A mamusia woła, by tam uważały.

Ten pierwszy lubi słońce, ten drugi lubi burze,

a trzeci lubi skakać przez kałuże.

A trzeci lubi skakać przez kałuże.

Ref.: Biegną dinozaury…



PIOSENKA:
PADA DESZCZYK

(Aktywne słuchanie muzyki wg B. Strauss)

Pada, pada, pada deszczyk

(poruszamy paluszkami z góry w dół, naśladując padający deszcz)

Wieje, wieje wiatr.

(poruszamy rękami uniesionymi w górę naśladując drzewa na wietrze)

Pada, pada, pada deszczyk

Wieje, wieje wiatr.

Błyskawica!

(klaszczemy w dłonie)

Grzmot!

(tupiemy jedną nogą)

Błyskawica!

Grzmot!

A na niebie kolorowa tęcza! x 2

(klaszczemy w dłonie jednocześnie rysując nad głową ogromną tęcze)



WIERSZ:
WIOSENNY DESZCZYK

(sł. Wanda Chotomska)

Wyglądam przez okno.

Mały deszczyk pada.

Wychodzę więc na dwór.

Parasol rozkładam.

Widzę czarne chmury.

Coraz mocniej pada.

Wracam więc do domu.

Parasol odkładam.


