Termin realizacji:02-10.01.2020

Planowane działania z dziećmi:
1. „Czym można mierzyć czas?” – eksperymentowanie. Rozmowa na
temat różnych rodzajów zegarów na podstawie doświadczeń dzieci i
wiersza Agnieszki Karcz Muzyka zegara. Zapoznanie się z różnymi
rodzajami zegara, klepsydrą.
2.„Zimowe zabawy” - ćwiczenia gimnastyczne. Rozwijanie ogólnej
sprawności ruchowej.
3. „Jaka będzie pora roku po zimie?” – gra edukacyjna na
platformie learning.apps. Rozmowa na temat następstwa pór roku na
podstawie doświadczeń dzieci oraz wiersza Znów minął rok.
4. „Taniec figurowy na lodzie” – improwizacja ruchowa z szarfami
na tle muzyki poważnej. Rozróżnianie tempa muzyki. Próby
rozróżnienia rejestru wysokiego i niskiego.
5. „Zegar pór roku” – praca techniczna. Tworzenie zegara z
gotowych elementów. Utrwalanie
wiadomości na temat wyglądu zegara,
sposobu odczytywania godziny.

Termin realizacji: 13-17.01.2019

Planowane działania z dziećmi:
1. Idziemy na górkę – jak się ubrać, gdy jest zimno? –
historyjka obrazkowa. Rozmowa nt. prawidłowego ubierania
się do pory roku, pogody. Układanie ilustracji w odpowiedniej
kolejności.
2. Zajęcia gimnastyczne – zestaw X (opracowany na
podstawie metody M. Bogdanowicz). Kształtowanie i
doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia
gimnastyczne i zabawy ruchowe
3. „Jak wygląda świat zimą?” – rozmowa na temat
zimowego krajobrazu na podstawie doświadczeń dzieci oraz
wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej Śnieżek.
4. „Przebieramy Michasię i Michała” – zabawa dydaktyczna
z zastosowaniem sylwet bohaterów. Utrwalanie wiadomości
nt. sposobu ubierania się w okresie zimy.
5. Zabawy umuzykalniające (nauka tańca). Nauka tańca
śląskiego Kowol (Kowal), rozwijanie pamięci ruchowej,
kształtowanie poczucia rytmu.

Termin realizacji:20-24.01.2020

Nie ma to jak u Babci
W tym tygodniu będziemy przygotowywać się
przede wszystkim do uroczystego spotkania z naszymi
dziadkami i babciami. Nauczymy się nowych piosenek,
wierszyków oraz nowych układów
tanecznych, które będziemy mogli
zatańczyć na naszym przedstawieniu.
Wykonamy także prezenty, ale jakie
to pozostanie naszą słodką tajemnicą.
Będziemy także ćwiczyć nasze dłonie
podczas wydzierania papierków z kolorowego papieru
oraz wycinania nożyczkami. Nie zapominajmy również,
że styczeń jest czasem karnawału. Dlatego też
wykonamy maski karnawałowe, może założymy je
nawet na bal???

Termin realizacji:27-31.01.2019

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o zabawach
na śniegu. Poprzez doświadczenie sprawdzimy czy
śnieg rzeczywiście jest czysty czy też nie.
Bardzo lubimy eksperymenty- tak więc chętnie
porównamy, dotkniemy i porozmawiamy na temat
właściwości lodu.
Nauczymy się nowych piosenek o tematyce zimowej oraz
poślizgamy się na folii malarskiej jak na zamarzniętej
wodzie.
Utrwalimy także cyferki od 1 do 4. Zapoznamy
się również z różnymi dyscyplinami sportu w
sezonie zimowym.
Ciekawe czy spośród rozsypani różnych
ilustracji uda nam się wybrać te właściwe??

Materiały opracowały: J. Warzecha, M. Skolimowska

