ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE
MAJ 2021
GRUPA „MISIE”
Tematyka:
1.
2.
3.
4.

Mój dom.
Idziemy do zoo.
Bawimy się kolorami.
Dla mamy i taty.

1. Aktywność społeczno-przyrodnicza:














poznaje najbliższą okolicę – charakterystyczne miejsca i budynki
wie, jak nazywa się kraj, w którym mieszka
zna nazwę stolicy kraju
stara się zgodnie bawić z innymi dziećmi
zna imiona członków najbliższej rodziny
dostrzega rolę rodziców w życiu rodziny
rozumie, jak wiele obowiązków domowych ma mama
okazuje przywiązanie i szacunek do rodziców
buduje z klocków różne konstrukcje
rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne
dostrzega zmiany w przyrodzie związane z następstwem pór roku
używa zwrotów grzecznościowych
rozpoznaje i nazywa kolory podstawowe

2. Aktywność ruchowo-zdrowotna:











aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych
wykonuje ćwiczenia regulujące oddech
w ustalony sposób korzysta z przyborów gimnastycznych
przyjmuje prawidłową pozycję do ćwiczeń
wzmacnia siłę mięśni rąk i nóg
ilustruje ruchem treść prostych wierszyków i piosenek

reaguje na sygnały słuchowe, słowne, wzrokowe
reaguje ruchem na zmianę tempa: szybko, wolno
umiejętnie ustawia się w parach
rozwija ogólną sprawność i zwinność

3. Edukacja językowo-literacka i słuchowa:







słucha tekstów literackich
odpowiada na proste pytania
opowiada treść obrazków
powtarza proste rymowanki
opowiada o swojej rodzinie
wyszukuje szczegóły na ilustracjach i wypowiada się na ich temat

4. Aktywność matematyczna:









przelicza elementy w dostępnym zakresie
używa liczebników głównych
określa orientację w schemacie własnego ciała
rozumie określenia: tyle samo, obok, na górze, na dole, przed
określa położenie przedmiotów w przestrzeni
stosuje określenia wielkości mały – duży, wysoki – niski
porównuje liczebność zbiorów
tworzy rytmiczne układy elementów według wzoru

5. Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna:






wykonuje prace plastyczne: rysuje, maluje, koloruje, wydziera z kolorowego papieru
tworzy obrazek z gotowych elementów
umiejętne posługuje się klejem
lepi z gliny
podejmuje próby wycinania nożyczkami

6. Aktywność muzyczna:








reaguje na sygnał dźwiękowy
wyklaskuje rytm
uczestniczy w zabawach ruchowych i rytmicznych
stara się śpiewać proste piosenki
dostosowuje ruch do tempa muzyki
śpiewa poznane piosenki
zapoznanie z piosenką:

Piosenka „Moja wesoła rodzinka”
1.My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!
Ref.: Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!
2.Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
w bólu, żalu i rozterce,
bo mam mama wielkie serce!
Ref.: Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!
3.Z tatą świetne są zabawy,
z nim świat robi się ciekawy!
Tata ma pomysłów wiele,
jest najlepszym przyjacielem!
Ref.: Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

