W marcu u
Żabek

Opracowały M. Kasperska i J. Trzaska

Zwierzęta dżungli i sawanny
4.03–8.03.2019r.

https://dinoanimals.pl/wp-content/uploads/2015/05/?MA

Cele:
 Utrwalimy sobie wygląd cyfry 3 na podstawie „Ogrodów
liczbowych Willy’ego”
 Porozmawiamy o zwierzętach egzotycznych
 Będziemy rozwijać twórczość muzyczną poprzez
przyporządkowanie brzmienia instrumentu do odgłosu
zwierzęcia
 Będziemy rozwijać zdolności ruchowe poruszając się jak
wybrane zwierzęta
 Wykonamy pracę plastyczną „Egzotyczne zwierzęta” za
pomocą pasteli

„Żyrafa” (sł. i muz. B. Forma)

http://bafka.ovh/2015/07/05/zwierzeta-mocy-zyrafa/

I.

Czy jest duża, czy jest
mała, w cętki jest pokryta
cała. Ma na głowie małe
rogi, długą szyję, długie
nogi. Ref.: To żyrafa, to
żyrafa, lubi tańczyć tak
jak ja, kręci szyją w różne
strony, w górę, w bok, raz i
dwa.
II. Śmieszny taniec
wywijaniec dziś żyrafa
tańczyć będzie, pokazuje
nowe kroki, o jej tańcu
słychać wszędzie. Ref.: To
żyrafa…
III. Krok do przodu, krok do
tyłu, teraz tupie razem z
nami, już od rana jest w
przedszkolu, www.Media
Nauka.pl tańczy dziś z
przedszkolakami. Ref.: To
żyrafa

11-15.03.2019r
Zwierzęta naszych pól i lasów.
Cele:
 W tym tygodniu wzbogacimy
wiadomości na temat zwierząt i
ich środowisk.
 Poznamy zwierzęta żyjące na
innych kontynentach poprzez
słuchanie opowiadania „ZOO”.
 Nauczymy się pokazywać i
śpiewać piosnkę „Wiewiórka”.
 Wspólnie wykonamy kolorową sowę.
 Będziemy także świetnie się bawić w grupowym turnieju
zwierzątek.

Marcowa pogoda 18.03 – 22.03.2019

https://www.superkid.pl/pogoda-materialy-dla-dzieci

Cele:
 Będziemy klasyfikować przedmioty według wielkości i
przeliczać je
 Dowiemy się w jaki sposób dbać o przyrodę na podstawie
programu „Kubusiowi przyjaciele natury”
 Stworzymy zwierzęta z odcisków palców
 Nauczymy się piosenki „Deszczyk”
 Będziemy bawić się z chustą animacyjną
 Będziemy grać w gry na dywanie interaktywnym

“Deszczyk” - sł. i muz. B. Forma

https://www.lodzinska.pl/index.php?p=358

I. Kapu, kapu, pada deszcz,

deszczyk z nieba leci,

strugi lecą z nieba.

w kroplach deszczu,

A ja jednak powiem wam,

nucąc tak, idą sobie dzieci.

martwić się nie trzeba.

Ref.: Weź parasol…

Ref.: Weź parasol zaraz do ręki,

III. Kapu, kapu, pada deszcz,

włóż na nogi kalosze.

wszystko mokre wkoło.

Zanuć słowa tej piosenki

Przez kałuże sobie skacz,

i wesoło ruszaj w drogę.

śmiejąc się wesoło.

II. Kapu, kapu, kapu, kap,

Ref.: Weź parasol…

25-29.03.2019
Wiosenne przebudzenie.

Cele:
 W tym tygodniu wzbogacimy wiadomości na temat zmian
zachodzących w przyrodzie.
 Utrwalimy nazwy kolorów.
 Poznamy treść i melodię piosenki „Spotkanie z wiosną”.
 Staniemy się prawdziwymi ogrodnikami i założymy wspólną
hodowlę kwiatów.
 A także wykonamy piękne gniazdka z pisklętami.

