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

Leśne skrzaty
Tematy kompleksowe:
„Płynie czas”

03.01.2022 – 03.01.2022 r.

„Młodsi i starsi”

10.01.2022 – 14.01.2022 r.

„Sport to zdrowie”

17.01.2022 – 21.01.2022 r.

„Pan Ząbek”

24.01.2022 – 31.01.2022 r.

1.

2.

3.

Czas realizacji:

4.

„Płynie czas”

03.01.2022 – 03.01.2022 r.
Cele:











poznanie tradycji witania Nowego Roku;
poznanie nazw dni tygodnia;
kształtowanie umiejętności tworzenia zdrobnień;
odczuwanie życzliwości dla innych osób;
nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru, dostrzeganie różnic w porach
roku;
rozwijanie aktywności muzyczno -ruchowej;
rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki;
wdrażanie do reagowania na polecenia;
poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy;
kształtowanie pojęcia regularności rytmu w organizacji czasu.

Zegar
sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska
U mojej / babuni //
stoi stary / zegar. //
Zawsze żało / wałem, //
że takiego / nie mam. //
Zegar głośno / bije, //
gdy pełna / godzina. //
I wtedy o / wszystkim //
babci przypo / mina. //

„Młodsi i starsi”
10.01.2022 – 14.01.2022 r.
Cele:










rozumienie pojęcia rodzina;
nazywanie członków rodziny;
zacieśnianie więzi rodzinnych;
rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek;
stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
odnajdywanie kształtów w przedmiotach wokół nas;
rozwijanie spostrzegawczości, kreatywności i pomysłowości i kreatywności;
doskonalenie sprawności manualnych;
kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek.

Kocham Babcię, kocham Dziadka
muz. Barbara Kolago, sł. Anna Bernat
Kocham Babcię, kocham Dziadka,
bo kochanych Dziadków mam!
Kocham Babcię, kocham Dziadka –
na bębenku dla nich gram! Kocham Babcię, kocham Dziadka,
więc buziaka szybko dam!
Kocham Babcię, kocham Dziadka –
na trójkącie dla nich gram!
Bam, bam, bam,
ram, tam, ram!
Na bębenku, na bębenku:
ram, tam, ram!
Dla kochanych Dziadków gram!
Ram, tam, tam! Dzyń, dzyń, dzyń,
bim, bam, bam!
Na trójkącie, na trójkącie:
dzyń, dzyń, dzyń,
bim, bam, bam!
Dla kochanych Dziadków gram!
Bim, bam, bam!

„Sport to zdrowie”
17.01.2022 – 21.01.2022 r.
Cele:















zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych;
kształtowanie świadomości o zagrożeniach występujących na lodzie i śniegu;
wdrażanie do przestrzegania zasad zabawy w przeznaczonych do tego miejscach;
przybliżenie znaczenia słowa olimpiada;
ćwiczenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby;
wdrażanie do uważnego słuchania poleceń;
porównywanie elementów i posługiwanie się pojęciami duży, mały;
umiejętność odróżniania pary od jednostki;
przybliżanie wartości zabawy w parach;
kształtowanie motoryki w zakresie zwinności;
zgodne współdziałanie w zabawie;
poznanie korzyści dla organizmu wynikających z zabaw na śniegu;
kształtowanie inwencji twórczej;
wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy.

Narty
sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska
Gdy nadchodzi /zima, /
bardzo się cie / szymy. //
Razem z moim / tatą /
na nartach jeź / dzimy. //
Ja mam krótkie /narty, /
dłuższe są ta / tusia. //
Gdy urosnę, / narty /
zmienić będę / musiał. //

„Pan Ząbek”
24.01.2022 – 31.01.2022 r.
Cele:
 promowanie zdrowego stylu życia ;
 stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko stosownych do wieku wyborów
zdrowotnych i zdaniu sobie sprawy z ich konsekwencji.
 poznanie zasad zdrowego odżywiania;
 rozumie potrzebę dbania o higienę jamy ustnej;
 aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych;
 wykonuje prace współpracując z kolegami;
 dziecko poznaje potrzebę i konieczność dbania o zęby;
 poznanie jak ważną rolę mają zęby na nasz organizm.

„Ząbki”
Aneta Motyka
Wszyscy mamy ząbki w buzi, czy to mali czy to duzi .
Każdy ząbek chce z osobna czysto i pięknie wyglądać
Bardzo chce być szczotkowany , pastą wypielęgnowany .
Mleczne zęby wnet się smucą gdy Słodyczy jesz zbyt dużo ,
Mogą wtedy zachorować i się brzydko prezentować.
Żeby ząbki były zdrowe, jedz warzywa i owoce,
Nie zapomnij też o mleku, bo ma wapń mały człowieku .
Czyść je po każdym posiłku, ty chłopczyku i dziewczynko,
Lub minimum razy dwa, pucujemy w ciągu dnia.
Rano zawsze i wieczorem, żeby były całe zdrowe .
Będą wtedy się cieszyły, pięknie w twojej buzi lśniły!

Opracowała: Julia Bortel

