
Zadania dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc marzec 2022 dla gr II. 

Tematy kompleksowe: 
1. Zwierzęta dżungli i sawanny.
2. Zwierzęta z naszych pól i lasów.
3. Marcowa pogoda. 
4. Wiosenne przebudzenia.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,
• zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi żyjącymi w dżungli lub na sawannie,
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• poznanie nowej piosenki,
• poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie i na polu,
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• rozwijanie poczucia przynależności narodowej,
• kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku,
• poznawanie w zabawie właściwości farb i zjawiska mieszania się kolorów,
• wyrabianie umiejętności reagowania określonymi ruchami na dźwięki,
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
• wzbogacanie wiadomości przyrodniczych,
• rozwijanie ciekawości poznawczej,
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny,

Piosenka: „Dżungla, dżungla” Wiersz: „O wiośnie”

1.Dżungla, dżungla
taka wielka dżungla,

poplątane zwoje dzikich lian.
Mieszka sobie w bambusowej chatce
Ambo sambo wielkiej dżungli pan.

REF:Strusie mu się w pas kłaniają,
małpy na ogonach grają,
Ambo tu, Ambo tam,
Ambo tu i tam.

2.Ambo Sambo doskonale znam go,
węża się nie boi ani lwa.

Dla swych dzikich leśnych ulubieńców
coś smacznego w garstce zawsze ma.

REF: Strusie mu się w pas kłaniają,
małpy na ogonach grają,
Ambo tu, Ambo tam,
Ambo tu i tam.

Pochyla się sosna ku sośnie i szumi ...
A o czym? O wiośnie,

że wiosna wędruje po dróżkach
i czasy wyczynia jak wróżka.

Gdy wiosna uśmiechem zabłyśnie,
to z ziemi wyrasta przebiśnieg.

Gdzie stanie, w tym miejscu za chwilę
pojawia się śliczny zawilec.

Gdy wita się z wiosną leszczyna
to wiosna jej kotki przypina.

Stanęła dziś wiosna nad klonem
i klon ma już pączki zielone.

A dąb się ogromnie złości i też zielenieje ... z
zazdrości.


