ZADANIA NA STYCZEŃ
GRUPA XI LISKI
Ptaki zimą
Termin realizacji: 2-5 I 2018 r.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gil_samiec_i_samica.jpg

Cele wychowania przedszkolnego:
Poznamy nazwy ptaków pozostających w Polsce w czasie zimy,
dowiemy się jak je prawidłowo dokarmiać. Przy piosence
„Gawron” poznamy zasady gry na instrumentach muzycznych.
Będziemy rozwijać koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową oraz
usprawniać pracę dłoni w/g Metody Dobrego Startu. Zapoznamy
się z kształtem liter występujących w swoim imieniu. Poznamy
Ogrody Liczbowe – zaznajomimy się z pomocami do metody; z
wykorzystaniem ścieżki liczbowej, będziemy przeliczać w zakresie
10.
http://www.garnek.pl/pamela5/18599946/wrobelek-dla-kedila

„Wróbelek” H. Ożogowska
„Odleciały sobie ptaszki
Hen, w dalekie strony.
Tyko wróbel na gałęzi,
Siedzi nastroszony
Oj, nie żałuj miły ptaszku,

Że zostałeś z nami.
Będziemy cię zimą karmić,
Różnymi nasionkami.”
„Gawron” muzyka: F. Rybicki; słowa: M. Januszewska
1. Chociaż gawron trochę siwy,
Ale jeszcze urodziwy
Stąpa dzielnie, pierś wypina,
Jeszcze go się humor trzyma.
Ref. Gawron, gawron, gawronie,
Drepczesz ładnie koło mnie!
Ja cię lubię a ty mnie,
Gawron, gawron, gawronie.
2, A gdy w raca z pól szerokich,
Stuka dziobem w szyby okien
Nalatałem się po świecie
Wpuśćcie mnie do domu dzieci!
Ref. Gawron, gawron, gawronie….

Bezpieczny przedszkolak w ruchu
drogowym
Termin realizacji: 8-12 I 2018 r.
Cele wychowania przedszkolnego:
Poznamy wybrane środki transportu: lądowego, wodnego,
powietrznego. Podczas zabaw ruchowych i spaceru utrwalimy
zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Poznamy
znaczenie pasów, sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych.
Rozpoznamy pojazdy na podstawie wydawanych dźwięków.
Wykorzystując zbędne materiały wykonamy model samochodu,
jednocześnie ucząc się współpracy w grupie.
Będziemy starać się w rozsypance rozpoznać zapis imion kolegów
i koleżanek z grupy.

https://pixabay.com/pl/pieszy-cross-spacer-ulicy-piktogram-310304/

„Zuch na drodze” A. Widzowska
Chociaż do szkoły jeszcze nie chodzę,
wiem, co oznacza zebra na drodze,
i choć zwierzątkiem nie jest z Afryki,
znają ją dobrze najmniejsze smyki.
Gdy po ulicy auta śmigają,
na widok zebry od razu stają,
bo tam przez pasy przechodzą dzieci,
kiedy zielone światło zaświeci.
Niech się nie martwią dziadek i babcia,
że z przedszkolaka jest mała gapcia,
bo chociaż dzisiaj mam cztery latka,
znam już kolory, znam się na światłach!
Kiedy się pali światło czerwone,
stoję i czekam… O! Jest zielone!
Wtedy rozglądam się w lewo, w prawo…
A moja mama bije mi brawo!
Zielone – idę! Czerwone – stoję!
Bo tych pędzących aut to się boję…
Są jak ogromne smoki z żelaza,
więc wyjść bez mamy mi się nie zdarza!
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_drogowe_sygnały_świetlne

„Kolorowe światła” muz. i sł. D.K. Jagiełło
1. Do przedszkola co dzień rano
idę przez ulice z mamą.
Droga wcale nie jest łatwa,

bo na skrzyżowaniu światła.
ref.: Czerwone światło stój, zielone światło idź,
na żółtym świetle zawsze czekaj tak już musi być.
2. Samochody w rzędach stoją
na kierowców spoglądają
Czy już światło jest zielone
by odjechać w swoja stronę.
ref.: Czerwone światło stój, zielone światło idź,
na żółtym świetle zawsze czekaj tak już musi być.
3. Policjanci wciąż pracują,
skrzyżowania obserwują.
Czy przepisy wszyscy znają
i czy znaków przestrzegają.
ref.: Czerwone światło stój, zielone światło idź,
na żółtym świetle zawsze czekaj tak już musi być.

Zimo baw się z nami
Termin realizacji: 15-23 I 2018 r.
https://pixabay.com/de/weihnachten-schneemann-schnee-1874292/

Cele wychowania przedszkolnego:
Będziemy obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie zimą; zwrócimy uwagę na koloryt i piękno
przyrody w zimowej szacie. Poznamy właściwości
fizyczne śniegu i lodu, zwrócimy uwagę na
zanieczyszczenia.
Będziemy
ćwiczyć
koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową oraz
przygotowywać się do pisania poprzez zabawy z
wierszem „Bałwanek” wg Metody Dobrego
Startu. Będziemy usprawniać rysowanie
oburącz w rytmie do melodii.
Zwrócimy uwagę na odpowiedni
zewnętrzny ubiór w okresie zimowym,
a także poprawne nazywanie części
garderoby. Dowiemy się w co i jak się
bawić
zimą na śniegu. Poznamy nazwy dyscyplin
sportowych uprawianych na śniegu i lodzie, dopasujemy atrybuty
do danej dyscypliny. W trakcie ćwiczeń do opowieści ruchowej
„Zima” będziemy rozwijać ogólną sprawność organizmu. W

oparciu o baśń Brzydkie kaczątko” J. Ch. Andersena wskażemy
swoje mocne strony, będziemy dzielić się swoimi umiejętnościami.

https://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=47555

„Biała zima” słowa Agnieszka Galica, muzyka Tadeusz Pabisiak
1. Nasypało śniegu białego
Na podwórko koło domu naszego
ref.: Przyszła zima, biała zima, pada, pada śnieg
2. Zasypało schody i ganek
Pod oknami stanął biały bałwanek
ref.: Przyszła zima….
3. Biały śnieżek z chmury wciąż leci
Zima sypie go w prezencie dla dzieci
ref.: Przyszła zima…

Wiwat Babciu, wiwat Dziadku
Termin realizacji: 26 I -2 II 2018 r.

https://17lyka.wikispaces.com/grandparents?responseToken=b8bb5723c3d6e1ceea6f9022
9ba7f31f

Cele wychowania przedszkolnego:
Będziemy nazywać członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama,
tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek, a także
spróbujemy podać powiązania między członkami rodziny, np.
babcia to mama mamy lub mama taty. Porozmawiamy, jak ważne
jest okazywanie szacunku osobom starszym. Będziemy rozwijać
wypowiedzi
pełnymi
zdaniami
poprzez
opowiadanie
o
czynnościach wykonywanych wraz z dziadkami.
Z pomocą wiersza „Kasztany” M. Bogdanowicz wg Metody Dobrego
Startu będziemy kształtować orientację w przestrzeni oraz
przeliczać w zakresie 4, a także rozwijać spostrzegawczość.
Zabawa paluszkowa „Rodzinka” pomoże w rozwijaniu sprawności
dłoni. Wykonamy także upominki dla babci i dziadka z okazji ich
święta.
https://blogiceo.nq.pl/sp6ino/tag/zyczenia/

„Babcia ma święto” muz, P.
Skrzypiec, sł. E. Śnieżkowska –
Bielak
1. Babcia ma święto, to babci
dzień,
a ja pamiętam o tym.
Kwiatki jej dam, buzi jej dam,

słonko zaświeci złote.
ref.: Babcia moja la la la la la
Babcia moja święto ma. 2x
2. Babcia ma święto, to babci dzień,
obrazek jej namaluj.
Weź w rączkę swą jej starą dłoń.
Serdecznie ją ucałuj.
ref: Babcia moja la la la la la
Babcia moja święto ma. 2x
3. Babcia ma święto, to babci dzień,
śmiejmy się więc wesoło.
A babcia choć ma lat ze sto,
to tańczy z nami w koło.
ref.: Babcia moja la la la la la
Babcia moja święto ma. 2x
Opracowała B. Chudzik

