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Leśne skrzaty
Tematy kompleksowe:
1.

Czas realizacji:

„Nasza mała ojczyzna”

02.11.2021 – 05.11.2021 r.

„Mój dom - Polska”

08.11.2021 – 12.11.2021 r.

„Moje hobby”

15.11.2021 – 19.11.2021 r.

2.

3.

4.

„Ulubione zajęcia”

22.10.2021 – .10.2021 r.

„Nasza mała ojczyzna”
02.11.2021 – 05.11.2021 r.
Cele:
 Budzenie zaciekawienia okolicznym środowiskiem; uczenie szacunku do miejsca
zamieszkania.
 Kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi; uwrażliwienie na piękno wsi.
 Rozwijanie umiejętności określania wielkości i nazw różnych domów; kształtowanie
pojęcia numer domu; uwrażliwienie na potrzebę znajomości adresu zamieszkania.
 Przybliżenie postaci polskiego kompozytora Fryderyka Chopina; kształtowanie
umiejętności słuchania muzyki poważnej.
 Poznanie dekoracji używanych podczas świąt patriotycznych; rozumienie pojęcia
kokarda narodowa; kształtowanie postawy szacunku do historii naszego kraju.
„Strach”
Słowa i muzyka Monika Szybińska
Na polu stoi strach.
Strach, jak strach,
A na nim łach.
Ot, kapelusz byle jaki,
Aż się z niego śmieją ptaki.
Guzików nie ma w surducie,
Skacze na jednej nodze, w jednym bucie.
W rękach ma tyle dziur,
Że się w nich mieści ptasi chór.
Kto odpowie mi?
Na co komu strach taki,
Skoro nie boją się ptaki?

„Mój dom - Polska”
08.11.2021 – 12.11.2021 r.
Cele:


Zdobywanie wiedzy o tym, kto jest patriota; kształtowanie postaw patriotycznych;
budzenie dumy z przynależności narodowej.



Zapoznanie z herbem warszawy i legendą o Syrence; kształtowanie zdolności
opowiadania bajek; rozwijanie zainteresowań legendami o Polsce.



Przeliczanie symboli narodowych; rozpoznawanie symboli narodowych; rozbudzanie
postaw politycznych.



Wzbogacanie wiedzy społeczno-przyrodniczej; uwrażliwienie na folklor; nabywanie
szacunku do kultury góralskiej.



Wzbogacanie wiedzy na temat morza i jego charakterystycznych cech; umiejętność
skupienia i wyciągania wniosków; rozbudzanie wrażliwości podczas działań z farbami.
„Mazurek Dąbrowskiego”
Józef Wibicki
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz, Dąbrowski…
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz, Dąbrowski…
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakanySłuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz, Dąbrowski…

„Moje hobby”
15.11.2021 – 19.11.2021 r.

Cele:


Uświadamianie konieczności dbania o własne zdrowie; określanie zasad zdrowego
odżywiania.



Zapoznanie się z wyglądem dyni; kształtowanie zainteresowań darami jesieni poprzez
zabawy językowe.



Utrwalenie nazw figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt); dostrzeganie kształty
koła w środowisku przyrodniczym.



Muzykowanie z użyciem darów jesieni: kasztanów; opracowywanie ruchów do piosenki.



Łączenie pojęć dobry/ zły z kolorami; tworzenie sytuacji sprzyjających przeżywaniu
piękna lasu i jego darów jesienią.
„Jesienny czas” – Dorota Rozwens
Już nadeszła złota jesień
i zmieniła wszystko w lesie.
Liście złote i czerwone
lecą wiatrem uniesione.
Dąb w brązowym płaszczu stoi,
zimna wcale się nie boi.
Na polanie tuż pod sosną
bardzo zgrabne grzyby rosną.
Ptaki, które nam śpiewały,
na południe odleciały,
a inni mieszkańcy lasu
robią całą moc zapasów.
Lis przymierzył gęste futro:
- Zimno może być już jutro.
Jeże moszczą legowisko,
czują oddech zimny blisko.
Żeby przetrwać trudny czas,
szykuje się cały las.

„Ulubione zajęcia”
22.10.2021 – .10.2021 r.
Cele:

 Rozpoznawanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw; kształtowanie prawidłowych
nawyków dbania o swoje zdrowie.

 Zdobywanie wiadomości o kapuście; tworzenie okazji do eksperymentowania
z produktami spożywczymi.

 Zdobywanie wiadomości na temat kukurydzy i produktów z niej powstałych; rozumienie
znaczenia warzyw dla zdrowia.

 Poznanie owoców i ich nazw; umiejętność rozróżniania owoców.
 Wykorzystania ziemniaka jako materiału do prac plastycznych. Rozwijanie umiejętności
społecznych.
„Krasnoludki - Ekoludki”
Słowa i muzyka Adrianna Furmaniak- Celejewska
Pewnie mi nie uwierzycie,
Lecz ja dobrze znam się na tym.
Są na świecie krasnoludki,
Wiem to od mojego taty!
Ref.: My jesteśmy małe krasnoludki,
Co się nazywają Ekoludki.
Uśmiechnięty będzie świat,
Gdy zrobimy właśnie tak!
Co dzień o zwierzątka dbają,
O te duże i te małe.
A roślinki podlewają.
Kto to taki, te krasnale?

Wodę w kranie zakręcimy,
Gdy się niepotrzebnie leje.
A gdy śmieci wyrzucimy,
To się Ziemia do nas śmieje!

Żeby nam się dobrze żyło,
To zabawkę z pudła zrobię.
Zróbmy, by zielono było,
Mamie, tacie, mnie i tobie!

Opracowała: Julia Bortel

