ZADANIA NA GRUDZIEŃ
DLA GRUPY X
Tematy
Kompleksowe

1. ,,Jak wyglądał świat przez milionami lat. ”
Termin realizacji: 29.11.2021 – 03.12.2021 r.
2. ,, Idzie zima ze śniegiem”
Termin realizacji: 06.12.2021 – 10.12.2021 r.
3. ,, Projekt przyjaźń”
Termin realizacji: 13.12.2021 – 17.12.2021 r.
4. ,, Idą święta”
Termin realizacji: 20.12.2021 – 24.12.2021 r.
5. „ Zima, zima, zima ach, to ty”
Termin realizacji: 27.12.2021 – 31.12.2021 r.
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Temat kompleksowy nr.1
1. ,,Jak wyglądał świat przez milionami lat. ”
Termin realizacji: 29.11.2021 – 03.12.2021 r.

Zadania dydaktyczne:














Poznamy wygląd i nazwy wybranych dinozaurów.
Rozwiniemy słuch fonematyczny.
Rozpoznamy i nazwiemy poznane litery.
Rozwiniemy umiejętności liczenia.
Rozwiniemy orientacje przestrzenną.
Rozpoznany i nazwiemy poznane zapisy cyfrowe liczb.
Rozwiniemy sprawność fizyczną.
Będziemy rozwijać umiejętność obrazowania tekstu ruchem.
Rozwiniemy umiejętność grania na instrumentach perkusyjnych.
Rozwiniemy sprawność manualną.
Dowiemy się jak możemy wykorzystać materiały odpadowe.
Poszerzymy wiadomości na temat produktów pochodzących z chemicznej obróbki węgla
kamiennego.
Posłuchamy wiersza Marii Terlikowskiej „ Węglowa rodzinka”.
„ Węglowa rodzinka”
Maria Terlikowska.
To węglowa jest rodzina:
parafina,
peleryna,
duża piłka w białe groszki
i z apteki proszek gorzki,
i z plastiku sześć koszyków,
gąbka, co się moczy w wodzie,
i benzyna w samochodzie,
czarna smoła,
biała świeca,
to rodzina węgla z pieca.
Widzę już zdziwione miny:
Co ma węgiel do benzyny?
Czy jest z węglem spokrewniona
gąbka miękka i czerwona?
Otóż właśnie wiem na pewno,
że jest jego bliską krewną.
Węgla jest po odrobinie
w parafinie, w pelerynie,
w dużej piłce w białe groszki
i z apteki proszku gorzkim,
i w ołówku, w tym piórniku,
i w koszyku, tym z plastiku.
Nawet świeczki, te z choinki,
to też węgla są kuzynki.

Lecz wśród wszelkiej tej rodziny,
wśród kuzynów i rodzeństwa,
nie ma ani odrobiny
rodzinnego pokrewieństwa.
Węgiel czarny jest jak smoła,
koszyk żółty, świeca biała.
Skąd się wzięły te różnice?
O! To już są tajemnice,
które kryją się w fabryce.

Temat kompleksowy nr 2.
2. ,, Idzie zima ze śniegiem”
Termin realizacji: 06.12.2021 – 10.12.2021 r.

Zadania dydaktyczne:
















Zapoznamy się z oznakami nowej pory roku.
Rozwiniemy umiejętność dokonywania analizy i syntezy słuchowej.
Rozpoznamy i nazwiemy poznane litery.
Będziemy rozwijać umiejętność liczenia.
Dostrzeżemy cykliczność dni tygodnia.
Rozwiniemy sprawność fizyczną.
Będziemy kształtować poczucie rytmu.
Wykonamy uproszczone kroki walca.
Rozwiniemy sprawność manualną.
Wykorzystamy w pracy różne materiały.
Poznamy nazwy sportów zimowych.
Będziemy uczestniczyli w zajęciach badawczych.
Będziemy badać i określać właściwości fizycznych śniegu.
Dowiemy się o niebezpieczeństwach grożących podczas zabaw na śniegu.
Będziemy układać porównania określające charakterystyczne cechy śniegu.
- Śnieg jest biały jak…
- Śnieg jest zimny jak…
- Śnieg jest miękki jak…
-Śnieg jest mokry jak…

Temat kompleksowy nr 3.

3. ,, Projekt przyjaźń”
Termin realizacji: 13.12.2021 – 17.12.2021 r.

Zadania dydaktyczna:














Zapoznamy się z pojęciem „ Przyjaźń”.
Odpowiemy na pytania i będziemy formułować własne.
Uświadomimy sobie znaczenie przyjaźni w życiu człowieka.
Będziemy rozwijać mowę.
Rozwiniemy sprawność fizyczną.
Rozwiniemy umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji.
Rozwiniemy umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami w trakcie konfliktów
rówieśniczych.
Dowiemy się znaczenia wszystkich emocji przyjemnych / nieprzyjemnych towarzyszących
różnym sytuacjom.
Rozwiniemy koncentrację uwagi i mowy.
Rozwiniemy sprawność manualną.
Rozwiniemy sprawność fizyczną.
Dowiemy się jak pracować w zespole.
Posłuchamy wiersza Iwony Zielińskiej „ Nie ma nic cudowniejszego jak przyjaciel – mój
kolego!”.
„ Nie ma nic cudowniejszego jak przyjaciel – mój kolego!”.
Iwona Zielińska
Nie ma nic cudowniejszego
Jak przyjaciel – mój kolego!
I na co dzień, i w niedzielę,
Kiedy płaczę, gdy się śmieję.
Z przyjacielem zawsze raźniej Czy w zabawie, czy w kłopotach,
Bo to zuch i mężny kompa.
On mi krzywdy nie wyrządzi,
Zawsze wesprze i doradzi.
Z przyjacielem świat jest lepszy,
Smutki, troski są wręcz mniejsze.
Razem zawsze jest najlepiej,
Nawet w kłótni, nawet w gniewie.
Bo przyjaciel – mój kolego,
To osoba wyjątkowa.
Skarb nad skarby,
Wielki dar,
O który warto dbać!

Temat kompleksowy nr 4.
4. ,, Idą święta”
Termin realizacji: 20.12.2021 – 24.12.2021 r.

Zadania dydaktyczne:


Zapoznamy się z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia.



Rozwiniemy wrażliwość fonemową.



Utrwalimy poznane litery.



Rozwiniemy umiejętność klasyfikowania.



Poznamy sens informacji podanych w formie symboli.



Będziemy reagować na dźwięki o różnej wysokości.



Rozwiniemy swobodę ruchów w przestrzeni.



Rozwiniemy sprawność manualną.



Złożymy formę przestrzenna według instrukcji.



Przygotujemy proste wypieki.



Utrwalimy swój adres zamieszkania.



Pobawimy się w zabawę paluszkową „ Bałwanek”.

„ Bałwanek”
Zabawa paluszkowa.
Zimą, gdy śnieżek prószy,
a mróz szczypie w uszy,
dzieci bawią się na dworze.
Kto ulepić bałwanka im pomoże?
Ja ulepię kule dwie:
to podstawa, a to brzuch,
tu potrzeba ludzi dwóch.
Trzecia kula zamiast głowy,
nasz bałwanek już gotowy.

Temat kompleksowy nr 5.
4. ,, zima, zima, zima ach, to ty”
Termin realizacji: 27.12.2021 – 31.12.2021 r.

Zadania dydaktyczne:



Zaobserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku.



Rozwiniemy umiejętność wypowiadania się na podany temat.



Wzbogacimy doświadczenia plastyczne.



Poszerzymy wiadomości dotyczące charakterystycznych cech zimy.



Określimy pogodę: nazwiemy zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy.



Rozwiniemy ogólną sprawność fizyczną.



Rozwiniemy umiejętność manualną.



Poznamy zimowe dyscypliny olimpijskie.



Nabędziemy umiejętność przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas
zabaw zimowych.



Posłuchamy piosenki Jolanty Kucharczyk „ Zima”.

„ Zima”
Jolanta kucharczyk.
I. Taka cisza dookoła,
tak się zmienił park i sad.
Nocą przyszła do nas zima,
zasypała śniegiem świat.
Ref.: Pada śnieg, pada śnieg, pada biały śnieg.
Pada śnieg, pada śnieg, biały śnieg.
II. Patrz, śnieżynki tańczą walca
i wirują z wiatrem w takt.
Wznoszą się wysoko w górę.
Niech ten taniec długo trwa.
Ref.: Pada śnieg, pada śnieg, pada biały śnieg.
Pada śnieg, pada śnieg, biały śnieg.

III. Jest tak pięknie, tak jak w bajce,
jakby ktoś odmienił świat.
Jakby czarodziejska różdżką
zmienił wszystko wokół nas.
Ref.: Pada śnieg, pada śnieg, pada biały śnieg.
Pada śnieg, pada śnieg, biały śnieg.

