U BIEDRONEK W MARCU


Zapoznanie z kontynentem afrykańskim oraz wybranymi zwierzętami

zamieszkującymi ten kontynent,


Wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie,



Wyjaśnienie pojęć: ptaki, ssaki, owady,



Poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka,



Kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku,



Aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek,

zachęcanie do samodzielnego układania zagadek,


Rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych,



Ćwiczenie pamięci poprzez słuchanie i odtwarzanie krótkich wierszyków,



Dokonywanie oceny wartości logicznej wypowiadanych zdań,



Rozwijanie umiejętności posługiwania się, w celowo stworzonych sytuacjach,

liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym,


Rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej, kształtowanie

poczucia estetyki,


Kształtowanie poczucia rytmu,



Usprawnianie drobnych mięśni dłoni,



Zachęcanie do dbałości o prawidłową postawę ciała,



Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,

U BIEDRONEK W KWIETNIU



Zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków,



Zapoznanie z właściwością jajka,



Wzbogacanie wiadomości na temat ptaków,



Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania

otaczającego nas świata,


Wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych,



Wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi,



Rozwijanie umiejętności opisywania wyglądu zwierząt za pomocą

przymiotników,


Rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych,



Ćwiczenie pamięci poprzez słuchanie i odtwarzanie krótkich wierszyków,



Dokonywanie oceny wartości logicznej wypowiadanych zdań,



Rozwijanie sprawności rachunkowych,



Rozwijanie sprawności manualnej- poznawanie sposobu wykonania pracy

plastycznej za pomocą wyszywania na papierze,


Kształtowanie poczucia rytmu,



Zachęcanie do dbałości o prawidłową postawę ciała,



Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, wyrabianie reakcji na określone

sygnały,

BARDZO DZIĘKUJEMY
TACIE MAI,
TACIE OLIWIERA
ORAZ MAMIE ALEXA
ZA POMOC W OGRODZIE

WIELKANOC
1. Gdy przychodzi do nas wiosna,
ciepła uśmiechnięta,
to przychodzą razem z wiosną
wielkanocne święta.

ref.: Święta, święta wielkanocne święta.
Święta, święta, wielkanocne święta.

2.Barwne palmy wielkanocne
pysznią się w wazonie,

jajka w różne piękne wzorki
są przyozdobione.

3.Jest koszyczek ze święconką,
w nim kilka pisanek,
chleb, kiełbasa, chrzan i jajka,
cukrowy baranek.

4. W poniedziałek wielkanocny
jest świetna zabawa.
Śmigus- dyngus wszystkich wodą
leje już od rana.

