Tygryski
Grupa I

https://www.naklejkidladzieci.pl/115-naklejki-tygrysek-jun234.html

Tydzień I: 7.01-10.01.2020 r.
Temat: Witamy Nowy Rok
Cele:














Kształtowanie umiejętności planowania.
Usprawnianie aparatu oddechowego dzieci.
Doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej
osoby.
Rozwijanie wyobraźni dzieci.
Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazu zegar.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
Utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech.
Rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
Doskonalenie umiejętności manualnych (cięcie papieru, mocowanie).
Poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy.
Zapoznanie dzieci z zasadami układania rytmu.
Rozwijanie umiejętności nazywania dni tygodnia.
Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.

http://hrpress.pl/artykuly/wynagrodzenia/na-jakie-podwyzki-mozemy-liczyc-w-2020-roku/

Piosenka:
„Tydzień ma siedem dni” sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak
Tydzień ma siedem dni,
Zna je mama, znasz je ty:
Poniedziałek, wtorek, środa,
Czwartek, piątek i sobota,
A w niedzielę razem z mamą.
Powtórzymy znów to samo.
Tydzień ma siedem dni,
Zna je mama, znasz je ty:
Poniedziałek, wtorek, środa,
Czwartek, piątek i sobota,
A w niedzielę razem z mamą.
Powtórzymy znów to samo.
Jeden, dwa, trzy, cztery,
Pięć, sześć, siedem.

Wiersz:
„Muzyka zagra” A. Karcz
Zegar cyka, cyku, cyk.
Wszystkich woła, tiku, tik.
Zegar bije, bim, bam, bom.
Hałasuje wokół wciąż.
Zegar tyka. Tiku, tak.
Nie dla żartów sobie gra.
Zegar kuka, ku, ku, ku.
Wtem kukułka zerka tu.
Zegar spieszy, zwalnia też
Jak prawdziwy dziki zwierz.
Zegar ciężko wciąż pracuje,
wskazówkami swymi sunie.

https://www.twojapogoda.pl/wiadomosc/2017-12-01/dzis-zaczela-sie-meteorologiczna-zima-co-nam-przyniesie/

Tydzień II: 13.01-17.01.2020r.
Temat: Co można robić zimą?
Cele:






Zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy:
mróz, śnieg, lód.
Wdrażanie do wypowiadania się na podany temat.
Rozwijanie zdolności manualnych.
Kształtowanie u dzieci postawy dbałości o własne zdrowie.
Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.








Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości podczas zabaw konstrukcyjnych.
Rozwijanie u dzieci umiejętności analizy i syntezy głoskowej.
Rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie.
Poszerzenie wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy.
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary funkcyjne).
Wyzwalanie u dzieci aktywności pantomimicznej.

Piosenka:
„Tupu, tup po śniegu” sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak
Przyszła zima biała
Śniegiem posypała
Zamroziła wodę
Staw przykryła lodem
Tupu tup po śniegu
Dzyń, dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka
Tupu tup po śniegu
Dzyń, dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka
Kraczą głośno wrony kra, kra
Marzną nam ogony kra, kra
Mamy pusto w brzuszku
Dajcie nam okruszków!
Tupu tup po śniegu

Dzyń, dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka
Tupu tup po śniegu
Dzyń, dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka
Ciepłe rękawiczki
I wełniany szalik
Białej, mroźnej zimy
Nie boję się wcale
Tupu tup po śniegu
Dzyń, dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka
Tupu tup po śniegu
Dzyń, dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka

https://www.przeglad.ca/jan-kazimierz-siwek-o-balwanku-sniezyku/

Wiersz:
„Śnieżek” M. Strzałkowska
Prószy śnieżek na uliczki, prószy śnieżek na chodniczkiPrzykrył daszki kamieniczek, przykrył drzewa i trawniczek,
Przykrył krzaczki, przykrył dróżki, przykrył kłaczki, piórka, nóżki,
Przykrył skwerki i ławeczki, zmoczył buty i czapeczki,
Parasolki, rękawiczki i kaptury i szaliczki…
Wszędzie leży śnieżek świeży, wszędzie świeży śnieżek śnieży…

https://www.chojnakulturalnie.pl/wiadomosci/801,dzien-babci-i-dziadka-skad-wziely-sie-te-swieta

Tydzień III: 20.01.-24.01.2020 r.
Temat: Święto babci i dziadka
Cele:







Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.
Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci.
Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat dziadka.
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla babci i dziadka.

Piosenka:
„Dla Babci i Dziadka” sł. i muz. M. Ćwiek
Wyczaruję dla babuni suknię z kropli rosy
Szal z obłoczków, wstążkę z tęczy wplotę jej we włosy.
Babciu, droga babciu, to wszystko dla ciebie
babciu, droga babciu bardzo kocham ciebie.
Namaluję dziadziusiowi rybek pełną rzekę,
Koszyk grzybów, działkę z domkiem, pieska na pociechę.
Dziadku, drogi dziadku, to wszystko dla ciebie
dziadku, drogi dziadku bardzo kocham ciebie.

Wiersz:
„Prezent dla babci” D. Niemiec
Siadaj Babciu, siadaj blisko.
Zaraz ci opowiem wszystko.
Prawie całą noc nie spałam,
bo prezenty wymyślałam.
Na kanapie się kręciłam,
aż dla ciebie wymyśliłam:
z lodu broszkę i korale
i śniegowe cztery szale.
Dziesięć czapek w śnieżną kratkę
i lodową czekoladkę.
Jak nie będzie Ci smakować,
to mnie możesz poczęstować!

Tydzień IV: 27.01-31.01.2020 r.
Temat: Zimowe mistrzostwa sportowe
Cele:








Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.
Rozwijanie umiejętności rzutu do celu.
Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
Rozwijanie kreatywności dzieci podczas wymyślania zimowego toru przeszkód.
Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
Wspieranie ciekawości dzieci i kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków.






Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego z zimowymi dyscyplinami
sportowymi.
Kształtowanie odporności emocjonalnej.
Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.
Kształtowanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia, nazywania jego
elementów, porównywania ich z tym, co znajduje się bliżej i dalej.

Wiersz:
„Kto dziś wygra?” D. Niemiec
Coraz szybciej pędzą sanie,
Kto na mecie pierwszy stanie?
Kto odbierze puchar, medal?
Komu gratulować trzeba?
Przodem suną sanki Krzysia.
Kto wygra ten wyścig dzisiaj?
Pędzą sanki z całych sił,
Żeby Krzysio pierwszy był.

Piosenka:
„Zimowe sporty” sł. U. Piotrkowska, muz. M. Melnicka-Sypko
-Sport to zdrowie! - woła zima.
Nic nas w domu nie zatrzyma.
Choć mróz szczypie, aj, aj, aj,
Nura w zaspę śniegu daj!
Gdy na stoku szlak przetarty,
Trzeba wybrać się na narty.
I szusować, szu, szu, szu,
Nawet jeśli braknie tchu,
Wzywa tafla lodowiska,
W piruecie łyżwa błyska.

Przygotowała:
Aleksandra Turowicz

