ZAMIERZENIA NA MIESIĄC MARZEC 2019 R.
Grupa Dinozaury
I. Blok tematyczny: Lubię książki
 rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, zdobywanie informacji na temat
powstawania książek;
 zapoznanie z pracą bibliotekarza i księgarza;
 ćwiczenie koncentracji uwagi i uważnego słuchania;
 rozwijanie zdolności matematycznych, utrwalenie stosunków przestrzennych;
 rozwijanie zainteresowań technicznych i sprawności małej motoryki ;
 rozwijanie słuchu i wyobraźni muzycznej;
 kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę, nauka umiejętności pracy w
zespole.
II. Blok tematyczny: Przedwiośnie czy wiosna?









dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie;
rozpoznawanie charakterystycznych cech wiosny i zimy;
poznawanie roślin oraz warunków potrzebnych do ich prawidłowego rozwoju;
poznanie ptaków powracających wiosną do Polski;
rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
rozwijanie wyobraźni, zdolności manualnych i konstrukcyjnych;
rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej;
usprawnianie narządów mowy.

Blok tematyczny: O czym szumi las








rozpoznawanie i nazywanie zjawisk charakterystycznych dla danej pory roku;
uwrażliwianie na okazywanie szacunku w stosunku przyrody;
usprawnianie aparatu mowy;
rozwijanie sprawności małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
poznanie znaczenia roli wody w środowisku
wzbudzanie ciekawości do świata.
uświadomienie następstwa dnia i nocy, poznanie różnic między dniem a nocą.

IV Blok tematyczny: W teatrze






rozbudzanie zainteresowań sztuką, uwrażliwianie na jej piękno;
uspołecznianie poprzez kontakt ze światem teatralnym;
zdobywanie informacji na temat pracy ciekawych ludzi;
rozwijanie twórczej wyobraźni i aktywności;
rozwijanie ekspresji słownej poprzez swobodne wypowiedzi dzieci, ćwiczenie
koncentracji uwagi;
 wzbudzanie śmiałości wobec publicznych wystąpień;

 doskonalenie reagowania na sygnał dźwiękowy i na zmiany w muzyce;
 ćwiczenie koordynacji słuchowo-ruchowej.

Urszula Piotrkowska Przyszedł Pomysł do Pisarza.
Przyszedł Pomysł do Pisarza,
więc okazja się nadarza,
by napisać bajkę dzisiaj
o pluszowych białych misiach.
Stuka Pisarz w klawiaturę
(chociaż kiedyś pisał piórem).
Mkną litery, potem słowa
i już bajka jest gotowa.
Danuta Gellner „Idzie Wiosna”
Wiosna jest już
całkiem blisko.
Idzie z koszem
i z walizką.
A z koszyka
i z walizki
wyglądają
świeże listki.
I wystawia nos tulipan,
ciągle Wiosnę o coś pyta.
– Nie nudź! –
mówi Wiosna krótko. –
Zaraz znajdziesz się w ogródku!

