„Zwierzęta

z dżungli i sawanny”
4 III 2019r - 8 III 2019r

Cele:
- poznanie wiadomości na temat życia zwierząt z dżungli i sawanny
- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu
- poznawanie kultury innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów,
internetu
Piosenka „Dżungla” Autor Nieznany
I. Dżungla, dżungla, taka wielka dżungla
Poplątane zwoje dzikich lian
Mieszka sobie w bambusowej chatce
Ambo Sambo dżungli wielki pan.
Ref. Strusie mu się w pas kłaniają
Małpy na gitarze grają
Ambo tu, Ambo tam, Ambo tu i tam.
II. Ambo Sambo
Doskonale znam go
Węża się nie boi
Ani lwa
Dla swych dzikich, leśnych ulubieńców
zawsze coś pysznego w dłoni ma.”
Ref. Strusie mu się w pas kłaniają ...

https://www.planet-puzzles.com/ravensburger-animaux-dafrique-et-kilimanjaro-puzzle-200-pieces.p676

ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW
11 III –15 III 2019r
Cele ogólne:
 Poszerzanie wiedzy na temat ptaków oraz zwierząt leśnych i polnych –
poznawanie wyglądu oraz środowiska ich życia
 Rozumienie i wyrabianie szacunku do zwierząt, uwrażliwianie dzieci na potrzeby
zwierząt
 Poszerzanie wiedzy na temat ekologii i dbania o przyrodę (realizacja programu
Kubusiowi Przyjaciele Natury)
 Obserwowanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych występujących w
przyrodzie późną zimą, obserwowanie przyrody
 Zapoznawanie dzieci z piosenkami w języku polskim i angielskim
 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat i odpowiadania na
pytania nauczyciela – wzbogacanie słownictwa czynnego
 Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów muzycznych – słuchowe
spostrzeganie różnego rodzaju dźwięków i określanie ich
 rozwijanie słuchu poprzez rozpoznawanie różnych odgłosów i dźwięków
dochodzących z bliskiego otoczenia
 rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów; klasyfikowanie ich ze
względu na rodzaj i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 rozwijanie sprawności fizycznej

https://biegambolubie-lasy.pl/wp-content/uploads/2015/06/images_dzikie_zwierzeta_w_lesie.jpg

I.

„Wiewiórka” (sł. i muz. B. Forma)
Zwinna wiewióreczka na drzewo umyka,
to zerka na dzieci, to do ich koszyka.
Chodźcie ze mną, proszę, dajcie mi orzeszka,
za to wam pokaże, kto na drzewie mieszka.
Ref. Wiewióreczko miła, ja orzeszki mam,
bardzo proszę, wiewióreczko –orzeszka ci dam.

II.

Wiewiórki rodzina w dziupli się schowała,
wesołą gromadką gości powitała.
Na co masz ochotę, wiewiórko wybieraj.
Razem z dziećmi swymi do dziupli zabieraj.
http://kiwi14.blox.pl/resource/wiewiorka.JPG

“Dzieci, zwierzęta i leśne echo”
fragment wiersza B. Szelągowskiej
Las, a w lesie Ada z Olkiem
bawią się wesoło.
Wypatrują leśnych zwierząt
ukrytych wokoło.
Tu sarenka, a tam zając
raźno sobie kica.
Jeleń biegnie, swym porożem
dzieciaki zachwyca.

https://i.imged.pl/tapeta-dla-dziecizwierzeta-z-lasu-klej-gratis-24h-21682728.jpg

„Marcowa

pogoda”
18 III 2019r - 22 III 2019r
Cele:
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.:
topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze
kwiaty (krokusy)
- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu
- rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć liczbowych oraz umiejętności liczenia i
wykonywania prostych działań arytmetycznych
„Marzec” Joanna Kulmowa
Marzec ma ogromny garniec.
Mieszka w nim przez całe noce,
Wieje w garncu nieustannie
Syczy coś i bulgocze.
- Powiedz, Marcu,
Co masz w garncu?
- Mam składniki różnorodne:
Wiatry ciepłe, wiatry chłodne,
Chmury, słońce, śnieg i wodę
Z nich przyrządzam wam pogodę.

https://przedszkolankowo.pl/2017/01/20/w-marcu-jak-w-garncu-plansze-pomoce/

WIOSENNE PRZEBUDZENIE
25 III – 29 III 2019r
Cele ogólne:
 Wzbogacanie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie wiosną
 Obserwowanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych występujących wiosną
 Utrwalanie zasad dbania o naturę – uświadamianie dzieciom jaką rolę pełnią
zwierzęta i rośliny w przyrodzie
 Słuchanie odgłosów przyrody i określanie ich
 Zapoznawanie dzieci z piosenkami w języku polskim i angielskim
 Słuchanie wierszy i krótkich opowiadań polskich autorów – rozwijanie
zainteresowań czytelniczych
 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat i odpowiadania na
pytania nauczyciela – wzbogacanie słownictwa czynnego
 Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych - wykonywanie prac
plastycznych różnymi technikami
 Zapoznawanie z zasadami dbania o zdrowie (realizacja programu Akademia
Zdrowego Przedszkolaka)
 Rozwijanie kompetencji matematycznych (liczenie wyodrębnionych
przedmiotów w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego
liczebnika, klasyfikowanie)
 Wzmacnianie pozytywnych kontaktów społecznych w grupie – nauka
współdziałania w mniejszych i większych grupach
 Utrwalanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola (sala,
ogród)

https://www.tapeciarnia.pl/tapety/normalne/253675_przyroda_wiosna_krokusy.jpg

„Spotkanie z wiosną”
-sł. i muz. B. Forma.
Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj,
słychać świergot ptaków,
a w ogrodzie spotkać można
miłych przedszkolaków.
Ref. Wiosna, wiosna przyszła do nas,
bierzmy się za ręce.
Pośród młodej, bujnej trawy
kwiatów coraz więcej…
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/03/02/17/37/spring-1232686_960_720.jpg

Wiersz „Gimnastyka” - Andrzej Majewski
Gdy chcesz być silny, nie chcesz chorować,
Musisz się często gimnastykować.
Wstawaj, więc wcześnie, otwieraj okno,
Nawet, gdy drzewa na dworze mokną.
Stań w półrozkroku, zacznij od skłonówW przód, w tył, na boki. Trzy razy ponów.
Wymachy ramion wzmacniają ręce,
Tym są sprawniejsze, im ćwiczysz więcej.
Teraz przysiady, potem podskoki,
Hop, hop jak zając – w przód, w tył, na boki.
Bardzo są ważne tułowia skręty,
Podśpiewuj sobie coś dla zachęty.
A kiedy będziesz w ćwiczeniach pilny,
Jak małpa zwinny, jak tygrys silny,
Zostaniesz mistrzem, więc ćwicz wytrwale.
Gimnastykować się jest wspaniale!

http://www.swiatmojegodziecka.pl/wp-contente1487441563540.jpg

Opracowały: A. Iwan, A. Wojewódzka-Jakubiak

