ZAMIERZENIA NA MIESIĄC Luty 2019
Grupa Żółwiki
I. Blok tematyczny: Uśmiechnij się
 Rozwijanie motoryki małej
 Przypomnienie swoich emocji
 Przeliczanie elementów
 Współdziałanie w grupie
 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na wybrany temat
 Wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu.
II. Blok tematyczny: Lubię Cię
 Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
 Kształtowanie postawy poszanowania zwierząt
 Rozwijanie wyobraźni muzycznej
 Utrwalenie zwrotów grzecznościowych
 Uwrażliwienie dzieci na szacunek wobec innych
 Wprowadzenie atmosfery humoru i dobrej zabawy.
III. Blok tematyczny: Kici, kici
 Utrwalenie nazw zwierząt
 Poznanie środowisk, w których żyją zwierzęta, rozwijanie zainteresowań przyrodą
 Rozwijanie wyobraźni
 Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów
 Kształtowanie umiejętności koncentrowania się na wykonywanym zadaniu
 Nauka ze słuchu piosenki
 Nauka ilustrowania ruchem tekstu.
IV. Blok tematyczny: Zimna kraina
 Rozbudzanie ciekawości poznawczej
 Doskonalenie sprawności manualnej
 Rozwijanie kreatywności i wyobraźni
 Integrowanie grupy poprzez wspólną zabawę
 Słuchanie i rozwiązywanie zagadek
 Pobudzanie procesów myślowych
 Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt.

Wiersze:
„Mój kolega”
Lubię chodzić do przedszkola. A dlaczego?
A dlatego, że tam spotkam się z kolegą.
Czy się chodzi, czy się biega,
Kiedy obok jest kolega,
Nie ma nic lepszego!
Gdy mam kłopot, bo się kłopot zdarzyć może,
To kolega mnie pocieszy i pomoże.
I dlatego, i dlatego biegnę spotkać się z kolegą
W najlepszym humorze!
„Magiczne słowa”
Są takie słowa panowie i panie
Słowa trzy, proste, zaczarowane.
PROSZĘ to pierwsze z nich,
Co każde otwiera drzwi.
PRZEPRASZAM to drugie słowo,
Uśmiech na twarzy maluje na nowo.
Ostatnie słowo to DZIĘKUJĘ,
Świat kolorowy nim zaczarujesz.
Proszę, dziękuję, przepraszam,
To osobista kultura nasza!
„Psotek”
Czemu ten kotek wabi się Psotek?
Tego nikt nie wie.
Co dzisiaj robił?
O piątej rano utknął na drzewie.
Płakał i płakał, miałczał i piszczał,
Chyba z godzinę, żeby się tatuś zbudził
I w końcu przyniósł drabinę.
Co potem robił?
Bardzo niewiele: przewrócił szklankę, wylał herbatę,
Przestraszył tatę, podarł firankę, rozplątał włóczkę,
Zaplątał włóczkę, wziął babci druty, nastraszył rybki
Rozrzucił frytki i pogryzł buty.
Teraz jest wieczór a kotek znowu utknął na drzewie.
Ale dlaczego wabi się Psotek?
Tego nikt nie wie.

