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Leśne skrzaty
Tematy kompleksowe:

Czas realizacji:

1. Święta, święta biją dzwony

01.04.2022 – 08.04.2022 r.

2. Wielkanoc

11.04.2022 – 15.04.2022 r.

3. Świat motyli

18.04.2022 – 22.04.2022 r.

4. Z kulturą za pan brat

25.04.2022 – 29.04.2022 r.

5. „Jestem ogrodnikiem”

28.04.2022 – 25.04.2022 r.

Święta,święta biją dzwony
01.04.2022 – 08.04.2022 r.
Cele:

 poznawanie polskiej tradycji ludowej;
 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 uświadamianie tradycji wykonywania palmy wielkanocnej;
 kształtowanie umiejętności matematycznej z zakresu szeregowania pod względem cech np.
wielkościowi, koloru;

 doskonalenie umiejętności wykonywania zadania według instrukcji;
 kształtowanie umiejętności respektowania poleceń;
 poznawanie zwierząt- symboli związanych z obchodzeniem Wielkanocy;
 kształtowanie umiejętności na barwę instrumentu;
 doskonalenie naśladowania czynności z życia codziennego
 przygotowywanie dekoracji wielkanocnych
Pisanki, pisanki,
autor nieznany
Pisanki, pisanki,
jajka malowane
nie ma Wielkanocy
bez barwnych pisanek.
Pisanki, pisanki
jajka kolorowe,
na nich malowane
bajki pisankowe.
Na jednej kogucik,
a na drugiej słońce,
śmieją się na trzeciej
laleczki tańczące.
Na czwartej kwiatuszki,
a na piątej gwiazdki.
na każdej pisance
piękne opowiastki.

„Wielkanoc”
11.04.2022 – 15.04.2022 r.
Cele:


zdobywanie wiedzy o wsi i jej mieszkańcach;



odróżnianie miasta od wsi;



rozbudzanie szacunku do różnych grup społecznych, odmienności kulturowej;



rozwijanie procesów analizy i syntezy słuchowej;



ćwiczenie cierpliwego oczekiwania na swoją kolej;



rozwijanie wrażliwości muzycznej



doskonalenie rozróżniania stron ciała prawo, lewo;



poznanie tradycji „śmingusa- dyngusa’;



ćwiczenie kreatywności podczas działań plastyczno- technicznych;



odczuwanie przynależności podczas uczestnictwa w tradycjach i zwyczajach rodzinnych.

Wiersz „Śmigus- dyngus”
Maria Terlikowska
Wie o tym i Tomek i Ewa,
że w śmigus się wszystkich oblewa.
Ale czy trzeba Pawełka
oblewać z pełnego kubełka?
Wystarczy małym kubeczkiem
dla żartu, dla śmiechu, troszeczkę.
Bo gdy wiatr chmurkę przywieje
i wszystkich was deszczem
poleje?

„Świat motyli ”
18.04.2022 – 22.04.2022 r.
Cele:


doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziem pisarskim- kredką;



doskonalenie umiejętności wycinania i posługiwania się nożyczkami;



kształtowanie umiejętności posługiwania się klejem;



poznanie życia i procesu przemiany motylka;



obserwowanie motyli w przyrodzie i próby identyfikowania;



poznawanie różnych gatunków motyli;



nauka tańca „Motyle ” z wykorzystaniem chust;



doskonalenie umiejętności wykonywania pracy według wskazówek;



doskonalenie umiejętności wykonywania dokładnie pracy p[plastycznej;



kształtowanie wrażliwości słuchowej dziecka.
"Gąsienica – tajemnica":
Doroty Gellner
"Idzie ścieżką gąsienica,
kolorowa tajemnica.
Krótkich nóżek mnóstwo ma...
Jedną robi nam „pa, pa, pa!'
Do widzenia! Do widzenia!
Czary-mary

– już mnie nie ma!

Nitką się owinę cała
i przez zimę będę spała!
Gdy ochłodzi się na dworze,
będę spała, jak w śpiworze
Już się niby nic nie dzieje.
Kokon się na wietrze chwieje...
Gąsienica w środku śpi
i zamknęła wszystkie drzwi.
A na wiosnę - Patrzcie teraz!
Ktoś w kokonie drzwi otwiera!
Macha do nas skrzydełkami...
Kto to jest? Powiedzcie sami."

„Z kulturą za pan brat”
25.04.2022 – 29.04.2022 r.
Cele:


rozumienie znaczenia uczuć w życiu człowieka;



wykorzystanie dramy jako środka do wyrażania emocji;



ćwiczenie radzenia sobie z przykrymi emocjami;



rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego;



poznawanie zasad zachowania się w kinie i teatrze;



dostrzeganie rytmów w odniesieniu do schematu dzień- noc;



rozwijanie umiejętności naśladowania;



rozwijanie płynności ruchów w tańcu;



poznawanie zawodu malarza;



wyrażanie siebie w malowaniu.
„Na torcie świeczki”
Agnieszka Nożyńska- Demianiuk
Na torcie świeczki płona radośnie,
Babcia się cieszy:
Tak szybko rośniesz!
Dziadek wyjmuje z kosza prezenty:
-Chodź, jubilacie mój uśmiechnięty!
Film oglądamy z mojego życiaMama sia każdą sceną zachwyca:
- Patrzcie, tak kapał się mój maluszek!
A tu stoimy z nim pod ratuszem!
Nadchodzi w końcu chwila wspaniałaKtóra czas w biegu wnet zatrzymała.
- Nim zdmuchniesz świeczki, pomyśl życzenie!
- mama mnie prosi...- tak, mam marzenie!
By różdżkę jakaś wróżka mi dała,
Niech czarodziejska moc będzie miała.
Czego nią dotknę, niech różdżka zmienia!
Ot, takie właśnie mam dziś marzenia!

Opracowała
Julia Bortel

