Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne
na miesiąc maj 2021 r.
Grupa IV
Blok tematyczny : Na wiejskim podwórku

I.









Zdobywanie wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi
Uwrażliwienie na to, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, wymagają naszej troski i opieki
Rozpoznawanie cech wiejskiego krajobrazu
Usprawnianie narządów artykulacyjnych mowy
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu
Rozwijanie ekspresji ruchowej
Segregowanie przedmiotów według określonej cechy
Rozwijanie sprawności plastyczno-technicznych
Blok tematyczny : Na wiosennej łące

II.








III.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych – poznanie zwierząt i roślin zamieszkujących łąkę
Naśladowanie dźwięków przyrody
Kształtowanie umiejętności dokonywania obserwacji przyrodniczych
Rozwijanie mowy dialogowej
Doskonalenie koordynacji i wyobraźni ruchowej
Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, czekania na swoją kolej
Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów i przeliczania ich elementów

Blok tematyczny : Wyprawa do Afryki








Poznanie znaczenia pojęć zoo i zwierzęta egzotyczne
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
Słuchanie ze zrozumieniem i odpowiadanie na pytania
Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
Stosowanie określeń; tył –przód, tyłem – przodem
Stosowanie różnych technik plastyczno-technicznych: malowanie, rysowanie, wyklejanie
Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

IV. Blok tematyczny : Moja Rodzina








Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami
Rozwijanie uczucia szacunku i miłości do rodziców
Kształtowanie świadomości, że należy pomagać rodzicom
Powtarzanie dźwięków i układów rytmicznych
Nauka nowych piosenek i układów tanecznych
Przeliczanie elementów, porównywanie ich liczby (więcej, mniej, tyle samo)
Określanie kierunków: prawa – lewa strona.

„Dzień taty”

"Mamo!"
Dam ci dziś piękny kwiatek
i wstążkę na dodatek.
Dam ci zloty pierścionek,
na górce mały domek,
ogródek malowany,
ławkę pod wielkim kasztanem.
Dam ci słonce nad domem,
słońce - złotą koronę.
I dam ci księżyc, wiesz?
I jeszcze... co tylko chcesz.
Bo jestem bardzo bogaty,
dostałem kredki od taty.
Danuta Gellnerowa

Dzisiaj wam przedstawię chwata.
Któż to taki ? To mój tata.
W dłoni swej orzechy zgniata,
zreperować umie Fiata,
rozbić namiot w środku lata
może pomóc nam.
Mówiąc szczerze, to mój tata,
mógłby zostać mistrzem świata.
Wędką z rzeki ryby zmiata,
mamie czasem figle spłata.
Kiedyś ze mnie będzie tata
właśnie taki sam.
Marcin Przewoźniak

