ZADANIA NA LUTY - GRUPA XI LISKI

TAK MIJA CZAS
Termin realizacji: 5-9 II 2018 r.

http://www.superbelfrzy.edu.pl/author/wkopf/

Cele wychowania przedszkolnego:
W tym tygodniu zajmiemy się czasem. Poznamy w jaki sposób
zegar odmierza godziny, minuty i sekundy. Zajmiemy się
następstwem dni i nocy – będziemy układać rytmy. Utrwalimy
pojęcia wczoraj, dziś, jutro. Przyjrzymy się czterem córkom Roku –
Jesieni, Zimie, Wiośnie i Lecie – poznamy czym każda z pór roku
się charakteryzuje.
https://ipotame.blogspot.com/2012/02/ce1-mathematiques-devoirs.html

„Zegarmistrz”
Autor: J. Minkiewicz
Moj zegarek cicho szedł
tik-tak, tik-tak, tik-tak…

Nagle trach! – i stanął wnet
i ten „tik-tak” znikł!
Więc do zegarmistrza w mig:
– Proszę zrobić tak,
by zegarek znów „tik-tak”
tykał i: „tik-tak”.
Wydał mi zegarmistrz kwit,
rzekł mi: – Przyjdź tu wnet.
Przyszedłem, a on: – Słuchaj, cyt,
idzie! – Tik-tak.
Szedł. Gdy zegarmistrz spytał,
czy cenię jego fach,
z serca się wyrwało mi:
– O tak, tak, k-tak!

CZY JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE

Termin realizacji: 12-16 II 2018 r.
http://www.freestockphotos.biz/stockphoto/16613

Cele wychowania przedszkolnego:
Poznamy model ziemi, którym jest globus. Z figur geometrycznych
zrobimy wykonamy wyklejankę – stację kosmiczną. Będziemy
śpiewać piosenkę o ufoludkach. Z klocków zbudujemy modele
rakiet - rozwiniemy wyobraźnię przestrzenną oraz nauczymy się

współpracować ze sobą.
„Ufoludki” sł. i muz. D. i K. Jagiełło
1. Gdzieś na krańcach galaktyki,
tam, gdzie gwiazdy wciąż mrugają,
zamieszkują ufoludki,
co na głowach czułki mają.
Są zielone tak jak żabki
i gumowe noszą stroje,
kiedyś może nas odwiedzą,
jednak tego się nie boję.
Ref.: Ufoludki, ufoludki
są przyjazne tak jak kotki,
a kto mówi, że są groźne,
ten rozsiewa zwykłe plotki. (bis)
2. Podróżują w swych rakietach,
przemierzając kosmos cały,
chciałbym robić to co one,
jednak jestem jeszcze mały.
Gdy dorosnę, jestem pewien,
że odwiedzę ich planety,
może nawet mnie zaproszą
do środka swojej rakiety.
Ref.: Ufoludki, ufoludki…

http://www.newsfilter.gr/2009/01/06/exogiini-isevalan-tin-protochronia/

W ŚWIECIE BAJKI I BAŚNI
Termin realizacji: 19-23 II 2018 r.

http://bibliotekabol1.blogspot.com/2014/11/dzien-postaci-z-bajek.html

Cele wychowania przedszkolnego:
Przeniesiemy się w świat baśni. Zorganizujemy kącik teatralnybędziemy wcielać się w postacie z bajek. Dopasujemy atrybuty do
odpowiedniej postaci z bajek. W ramach edukacji matematycznej
poznamy liczbę 4. Zastanowimy się kto lub co w domu i ogrodzie
czwórki może zamieszkać.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pussboots.jpg

„Bajkowa zgadywanka”
Autor: D. Gellner
Jeździ kareta po świecie
A kto jest w tej karecie?
Przy oknie z lewej strony
Kapturek. Jaki?...
(„Czerwony”).
Dalej na stercie poduszek
Malutki Tomcio...
(„Paluszek”).
Spoza wielkiego kosza
Śmieją się: Jaś i...
(„Małgosia”)

Uwaga! Oj, uwaga!
To przecież Baba... („Jaga”).
Koło lalki i misia
Stoi Sierotka ... („Marysia”)
Pomiędzy walizkami
Dziewczynka z ... („zapałkami”)

PROJEKT BADAWCZY „PIŁKA”
Termin realizacji: 26 II-2 III 2018 r.

https://pixabay.com/pl/futbol-amerykański-piłka-jajko-151765/

https://pixabay.com/pl/piłkarz-piłka-nożna-piłka-sport-147854/

Cele wychowania przedszkolnego:
Cały tydzień poświęcimy piłce. Poznamy piłki używane w różnych
dyscyplinach sportowych oraz sposoby gry (ręką, nogą, przy
pomocy paletki itp. Dowiemy się, że nie wszystkie są okrągłe.
Zbudujemy model piłki, nauczymy się piosenki, wykonamy
doświadczenia
(jednocześnie
pogłębiając
umiejętności
matematyczne w zakresie mierzenia, ważenia itp.), aby znaleźć
odpowiedzi na nurtujące pytania. Spotkamy się także z ekspertem
oraz postaramy się wybrać na wycieczkę. A wszystko po to, aby
jak najwięcej dowiedzieć się o piłce.
W ramach ogrodów liczbowych będziemy przeliczać używając
liczebników porządkowych oraz tworzyć kolekcje związane z liczbą
4.

https://pixabay.com/pl/piłkarz-równych-szans-narożnik-1419954/

„Piłka Oli”
muzyka Barbara Kolago, słowa Dorota Gellner
1. Duża piłka w kropki złote
Ciągle skakać ma ochotę,
Raz jest w górze, raz na dole,
Do zabawy prosi Olę.
Ref. Ola, Ola, Ola la
Ola, Ola piłkę ma.
Ola, Ola, Ola la,
Klaszcze w ręce raz i dwa,
Raz i dwa.
2. Duża piłka z grubym brzuszkiem
Czasem chowa się pod łóżkiem,
Czasem toczy się po stoleDo zabawy prosi Olę.
3. Duża piłka figle płata,
Goni mamę goni brata,
Ale z Olą skakać woli,
Bo to przecież piłka Oli!
https://pixabay.com/pl/piłka-plażowa-piłka-nadmuchiwane-575425/

opracowała B. Chudzik

