ZAMIERZENIA NA MIESIĄC CZERWIEC 2019 R.
Grupa Żółwiki
I. Blok tematyczny: Dzieci Świata
•
•
•
•
•
•
•

zdobywanie informacji na temat ludzi zamieszkujących inne kraje
wzbudzanie postawy szacunku wobec ludzi innych narodowości
rozwijanie zainteresowań podróżami i innymi krajami świata
kształtowanie umiejętności plastycznych
rozwijanie zdolności matematycznych
rozwijanie sprawności fizycznej
kształcenie poczucia rytmu

II. Blok tematyczny: W zoo
•
•
•
•
•
•
•
•

rozwijanie zainteresowań światem zwierząt
rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych
rozwijanie zdolności manualnych
kształtowanie umiejętności matematycznych i technicznych
rozwijanie umiejętności odzwierciedlania ruchem muzyki
kształtowanie koordynacji ruchowo-słuchowej
rozwijanie umiejętności naśladowczych
kształtowanie wyobraźni, doskonalenie spostrzegawczości

III.
•
•
•
•
•

Blok tematyczny : Tydzień bez zabawek

rozwijanie kreatywności dziecka
rozbudzanie motywacji do działania, pewności siebie
inspirowanie dzieci do poszukiwania nowych form zabawy
poszukiwanie alternatywnych form zabawy
rozwijanie sprawności manualnej

IV Blok tematyczny: Wakacje tuż-tuż
• wzbudzanie zainteresowania aktywnym wypoczynkiem
• zapoznanie się z numerami alarmowymi i sytuacjami, w których się ich używa
• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i swobodnego wypowiadania
się
• rozwijanie umiejętności matematycznych
• rozwijanie zamiłowania do muzyki, śpiewu, tańca
• wyrabianie pamięci oraz wyobraźni muzycznej
• ćwiczenie motoryki dużej i małej

Danuta Gellner Dla każdego dziecka
Czerwcowa pogoda
poziomką pachnąca
wiąże dziś dziewczynkom
kokardy ze słońca.
zaprasza w dalekie,
podniebne podróże.
I biegnie z bukietem
przez ogromny świat –
dla każdego dziecka
niesie jeden kwiat.
w przedszkolu i w szkole.
Heleny Świąder Wielka jest nasza ziemia…
Wielka jest nasza ziemia
i dużo krajów na świecie,
w tych krajach mieszkają dorośli
i małe dzieci.
Ich skóra ma kolor żółty, czarny,
lub biały
lecz dzieci są takie same
i wszystkie o pokój wołają.
Żeby mogły zjeżdżać na sankach,
biegać po piasku gorącym,
kąpać się w morskiej wodzie
i bawić spokojnie na słońcu.
Ali Hanny Murgrabii Gdy przyjdzie lato
Gdy przyjdzie lato
złote, gorące,
gdy będę boso
biegać po łące,
tam w stronę słońca,
gdzie motyl lata,
gdzie złota pszczółka
siedzi na kwiatach,
gdzie w trawkach brzęczą
wesoło trzmiele
i letni wietrzyk
w dmuchawce wieje,
a białe lotki
jak spadochrony
lecą nad łąką
we wszystkie strony…
Wtedy zapomnę o całym świecie,
bo już nie muszę marzyć o lecie.

