ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE
STYCZEŃ 2021
GRUPA „MISIE”
Tematyka tygodnia:
1. Teatrzyk przedszkolaka.
2. W krainie Bajek.
3. Dzień Babci i Dzień Dziadka.
4. Bal karnawałowy.
1. Aktywność społeczno – przyrodnicza:








poznaje różne pojęcia związane z teatrem,
rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe,
wie, co to jest karnawał,
wypowiada się na temat swojej rodziny,
używa określeń oznaczających stopień pokrewieństwa: babcia, dziadek,
czerpie radość ze wspólnej zabawy,
odczuwa radość z przygotowywania upominku dla innych – laurek dla babci i dziadka.

2. Aktywność ruchowo – zdrowotna:



uczestniczy w zabawach parateatralnych,
rozwija sprawność ruchową podczas różnorodnych zajęć gimnastycznych.

3. Edukacja językowo-literacka i słuchowa:








zna treść popularnych bajek,
wymienia nazwy bohaterów popularnych bajek,
stara się śledzić treść przedstawienia i opowiadać kolejność wydarzeń,
wyraża spontanicznie swój stosunek emocjonalny do przygód bohaterów,
dzieli się wrażeniami na temat wysłuchanego utworu,
próbuje wymyślać zakończenie bajki,
rozwija aparat mowy, wykonując ćwiczenia artykulacyjne.

4. Aktywność matematyczna:










segreguje przedmioty zgodnie z podanym kryterium,
uzupełnia obrazek, dopasowując brakujące elementy,
określa położenie przedmiotów w przestrzeni: na, nad, pod,
stosuje określenia wielkości: mały – duży, niski – wysoki,
dostrzega powtarzające się układy rytmiczne i je kontynuuje,
przelicza elementy zbiorów,
posługuje się liczebnikami głównymi,
porównuje liczebność elementów w zbiorach,
układa proste kompozycje z mozaiki geometrycznej.

5. Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna:



wykonuje różne prace plastyczno-techniczne,
rozwija sprawność manualną: wykleja plasteliną, rysuje, maluje, koloruje.

6. Aktywność muzyczna:





ilustruje ruchem treść piosenki,
uczestniczy w zabawach rytmicznych,
odtwarza rytm melodii ruchem,
śpiewa piosenki o prostej linii melodycznej.

Piosenka „Życzenia dla Babci i Dziadka”
1. Dziś jest, babciu, twoje święto,
mam więc buzię uśmiechniętą.
Ref. Wycałuję cię od rana:
Jesteś, babciu, ukochana!
Wycałuję cię od rana:
Jesteś, babciu, ukochana!
2. Dziś jest, dziadku, twoje święto,
mam więc buzię uśmiechniętą.
Ref. Wycałuję cię od rana:
Weź mnie, dziadku, na kolana!
Wycałuję cię od rana:
Weź mnie, dziadku, na kolana!

Piosenka „Riki-tan”
1. Riki-tan, riki-tiki-tan,
dla babuni kwiatki mam.
Riki-tan, riki-tiki-tan,
dla kochanej babuni kwiatki mam.
2. Riki-tan, riki-tiki-tan,
dziadziusiowi buzi dam.
Riki-tan, riki-tiki-tan,
kochanemu dziadziusiowi buzi dam.
3. Riki-tan, riki-tan,
dla Was miejsce w sercu mam.
Riki-tan, riki-tiki-tan,
dla Was miejsce na zawsze w sercu mam.

