http://www.przedszkole11.leszno.pl/index.php/o-nas/grupy/skrzaty

Leśne skrzaty
Tematy kompleksowe:

Czas realizacji:

1. Nadchodzi zima

01.12.2021 – 03.12.2021 r.

2. Coraz zimniej

06.12.2021 – 10.12.2021 r.

3. Świąteczne przygotowania

13.12.2021 – 17.12.2021 r.

4. Wesołych świąt

20.12.2021 – 30.12.2021 r.

Nadchodzi zima

01.12.2021 – 03.12.2021 r.

Cele:







poznanie oznak zimy;
umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy;
dostrzeganie potrzeb innych osób podczas zabaw zimowych;
tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
kształtowanie umiejętności odróżniania fałszu od prawdy;
uświadomienie konieczności niesienia zimą pomocy ptakom.

Zuzia i Zima
Beata Mróz -Gajewska
Patrzy Zuzia
przez okienko.
– Mamo,
świat się przykrył
białą kołderką,
ja chcę tak samo!
Idzie Zuzia
przez podwórko.
Wiatr
za kaptur Zuzię złapał.
Mróz
w policzki Zuzię drapał.
Lód
bucikom drogę plącze.
Oj, kłopoty ma nasz bączek!
– Zuziu –
na zimowe prztyczki
najlepsza czapka,
szalik
i rękawiczki…

Coraz zimniej

06.12.2021 – 10.12.2021 r.
Cele:



uświadamianie konieczności pomocy zwierzętom leśnym podczas zimy;



kształtowanie umiejętności bycia dobrym poprzez dokarmianie zwierząt zimą;



umiejętność wyrażania uczuć;



zapoznanie z instrumentem perkusyjnym – dzwonkami chromatycznymi;



rozwijanie muzycznych zdolności twórczych;



wyrabianie wrażliwości muzycznej.

Zagadka
Urszula Kamińska
Podaje łapę, merda ogonem.
Kiedy zagwiżdżesz, biegnie w twą stronę.
I aportować wspaniale umie.
Chociaż nie mówi, kocha, rozumie!

Świąteczne przygotowania

13.12.2021 – 17.12.2021 r.

Cele:


sposoby wyrażania miłości;



kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych;



czekanie na swoją kolej podczas rozmowy;



zapoznanie z zawodem i pracą listonosza;



określanie sytuacji / okazji, kiedy można wysłać kartkę z życzeniami;



nabywanie umiejętności składania życzeń.
Listonosz
Maciejka Mazan
– Mogę o coś spytać?
– Proszę!
– Kim pan jest?
– Ja? Listonoszem!
– A co nosi pan listonosz?
– Oczywiście, listy noszę!
Oprócz listów – spójrzcie sami –
jeszcze kartki z życzeniami
oraz bardzo ważne pisma
i koperty z rachunkami.
Możesz mieszkać w środku miasta
albo w górach, albo w lesie,
a ja zawsze cię odnajdę.
– Jak?
– To proste, po adresie!
– Czy pan lubi listy nosić?
– Gdy są miłe – oczywiście!
Ale zamiast smutnych listów
wolałbym przynosić liście.
Wtedy chodziłbym nie z torbą,
tylko z workiem albo koszem.
I nie byłbym listonoszem,
tylko panem LIŚCIONOSZEM!

Wesołych świąt

20.12.2021 – 30.12.2021 r.

Cele:

 odczytywanie sygnałów niewerbalnych – ton głosu, gesty, wyraz twarzy jako podstawa
do rozpoznawania emocji;








nazywanie emocji;
budowanie emocjonalnego kontaktu z najbliższymi;
przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja;
utrwalanie nazw części ciała;
stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
kultywowanie zwyczaju świątecznego spotkania rodzinny.
Czas podarunków
sł. Anna Bernat, muz. Michał Ciechan
Jedzie Mikołaj z dalekich stron,
Dokoła słychać dzwoneczków ton,
Aniołki głoszą świąteczne dni
Dzyń, dzyń, pod niebem już pięknie brzmi: (trójkąty)
Ref.: Czas podarunków
Świąteczny czas
Niechaj pamięta
Dziś każdy z nas.
Czas podarunków,
Jak z bajki czas,
Moc niespodzianek
Sprawi nie raz.
Patrzcie, saniami Mikołaj gna,
Na pewno dla nas prezenty ma.
Dla grzecznych dzieci ma czarów moc,
Dzyń, dzyń gwiazdami już dzwoni noc:
Ref.: Czas podarunków…

Opracowała: Julia Bortel

