W LUTYM W GRUPIE
MOTYLKÓW

29.01- 30.02.2018 - „Zimo, baw się z
nami!”
05.02- 09.02.2018 - „Zimno i ciepło”
12.02- 16.02.2018 - „Tak mija czas”
19.02- 23.02.2018 - „Czy jesteśmy sami
w Kosmosie?”
Opracowały A. Biereta i K. Tołsty

„Zimo, baw się z nami!”
29.01- 02.02.2018

Cele:
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które
zatrzymuje w sobie śnieg
- uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych, np.
przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.
- zapoznamy się z piosenką:

Przyszła zima biała (A. Galica, T. Pabisiak)
Przyszła zima biała
Śniegiem posypała
Zamroziła wodę
Staw przykryła lodem
Ref: Tupu tup po śniegu
Dzyń, dzyń na sankach x2
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka
Kraczą głośno wrony kra, kra
Marzną nam ogony kra, kra
Mamy pusto w brzuszku
Dajcie nam okruszków!
Ref: Tupu tup po śniegu
Dzyń, dzyń na sankach x2
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka
Ciepłe rękawiczki
wełniany szalik
Białej, mroźnej zimy
Nie boję się wcale
Ref: Tupu tup po śniegu… x2

I

"Śnieg i dzieci" S.Grabowski
Gdyby nie było
w mieście dzieci,
śnieg nie byłby potrzebny.
Bo spójrzcie,
jak złości się dozorca,
gdy biały puch odgarnia z chodnika,
albo kierowca,
gdy śnieżne płatki ściera
z samochodu.
A dzieci
z piwnic
wyciągają sanki,
lepią bałwanki
i wysoko, wysoko w górę
rzucają śniegowe kule.

http://pm29gliwice.przedszkolowo.pl/zabki-3-latki

„Zimno i ciepło”
05.02- 09.02.2018
Cele:

- rozpoznawanie samym dotykiem przedmiotów z otoczenia i określanie, z jakiego materiału są
zrobione
- poznawanie działania i sposobów wykorzystywania urządzeń mechanicznych i elektrycznych w
gospodarstwie domowym
- opanowanie umiejętności samodzielnego ubierania się

„Dom bez pieca”
Autor: K. Artyniewicz
Patrzcie ludzie,
a to heca!
Jan zbudował
Dom bez pieca.
Toć gdy przyjdzie
Mróz i zima,
W takim domu nie wytrzyma.
- A wytrzymam
Tere fere
Pokój mam
Z kaloryferem.
Para w rurach
Dom ogrzewa,
Więc się doskonale
Miewam.

https://www.bing.com/images/search?q=ufoludki&qs

„Tak mija czas”
12.02- 16.02.2018
Cele:

- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia,
miesięcy
- nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, i w nocy.

„Zegarmistrz”
Autor: J. Minkiewicz

Moj zegarek cicho szedł
k-tak, k-tak, k…
Nagle trach! – i stanął wnet
i ten „ k-tak” znikł!
Więc do zegarmistrza w mig:
– Proszę zrobić tak,
by zegarek znów „ k-tak”
tykał i: „ k-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!

https://www.bing.com/images/search?

„Czy jesteśmy sami w Kosmosie?”
19.02- 23.02.2018

Cele:
- poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na
ich temat,
- poznanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma

„Ufoludki”
Autor: J. Kaczanowski

W piaskownicy za przedszkolem,
wylądował srebrny spodek
a ze spodka już po chwili
ufoludki wyskoczyły.
Małe, zwinne i zielone,
mądre i zaciekawione.
Wymierzyły i zbadały
ławki, piłki, trawnik cały.
Odleciały Mleczną Drogą
na planetę Togo-Togo.
Został po nich pył magiczny,
taki był mój sen kosmiczny.

https://www.bing.com/images/search?q=ufoludki&qs

