GRUPA XIII
WESOŁE NUTKI
LISTOPAD

http://www.wesolenutki.net/

1. Listopadowe wspomnienia 04.11.2019-08.11.2019 r.
2. Jesienna pogoda 12.11.2019-15.11.2019 r.
3. Zwierzęta domowe 18.11.2019-22.11.2019 r.
4. Zimno, coraz zimniej 25.11.2019-29.11.2019r.

Temat kompleksowy:

Listopadowe wspomnienia
Tydzień Włoski
04.11.2019-08.11.2019 r.

Cele:
 utrwalanie nazw członków rodziny
 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych
 doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic
 doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i
w przyszłości
 łączenie w pary przedmiotów starych i nowych
 kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych
 wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne

 Poszerzenie wiedzy na temat kraju należącego do Unii Europejskiej – Włochy

https://pixabay.com/pl/photos/arkusz-listopad-jesie%C5%84-koniec-3681987/

„Jak dobrze mieć rodzinę”

(sł. i muz. J. Kucharczyk)

1. Nigdy nie jestem sam,
bo rodzinę mam.
Gdy jest mi smutno i gdy jest źle,
rodzina wspiera mnie. / 2x
Ref.: Mama i tata przytulą do serca,
siostra i brat zabawią mnie.
Nawet gdy ktoś mi dokuczy, skarci,
cała rodzina kocha się.
2. Lepiej i łatwiej żyć,
gdy ktoś obok jest.
Kiedy zrozumie, pocieszy mnie
i zawsze pomóc chce. / 2x

https://pixabay.com/pl/illustrations/rodzina-harmoni%C4%99-rodziny-ludzie-1976162/

Opracowała: Anna Sokołowska

Temat kompleksowy:

Jesienna pogoda

12.11.2019-15.11.2019 r.
Cele:
 kształtowanie wiedzy na temat zmian związanych z ruchami Ziemi
 utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie
 poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych
 doskonalenie umiejętności przeprowadzenia prostych eksperymentów o
obserwacji
 poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z
krążeniem wody w przyrodzie
 doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter
 rozwijanie umiejętności klasyfikacji
Realizacja programu „Chronimy dzieci”:
 rozwijanie umiejętności, rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji
 nauczenie dzieci bezpiecznych strategii reagowania i asertywnego mówienia
„nie”
https://pl.d
reamstime.
com/dzieci
-chodzipodpadaćniebo-zparasolem
-kropledeszczkapią-wkałużepadającychłopieclubdziewczyn
y

„Deszczowa orkiestra”
J. Bernat

Kto nie lubi deszczu

kto się boi burzy,
komu w niepogodę czas się dłuży
niechaj zagra z nami w deszczowej orkiestrze,
bo my gramy razem z deszczem.
Ref.: Bum, bum, bum, bum, bum! – burza gra.
Szu, szu, szu, szu, szu! – szumi wiatr.
Kap, kap, kap, kap, kap! – kapie deszcz
i my razem z deszczem gramy sobie też.
Bum, bum, bum, bum, bum! – burza gra.
Szu, szu, szu, szu, szu! – szumi wiatr.
Kap, kap, kap, kap, kap! – kapie deszcz.
Baw się razem z nami, jeśli tylko chcesz.
Nasza roześmiana, deszczowa orkiestra
ciągle gra i grać nie może przestać.
Więc nie zwlekaj długo i zagraj dziś z nami
Do zabawy zapraszamy.

http://www.felixl.nl/paginas/paginasplaatjes/garfield.htm

http://zdjecia.nurka.pl/url/scouteu.s3.amazonaws.com-cards-images-vt-merged-slonik-z-parasolem-0.jpg.html

Opracowała: Anna Sokołowska

Zwierzęta domowe
18.11.2019-22.11.2019 r.

Temat kompleksowy:

Cele:
 poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami

 wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ryby
 przypomnienie nazw zwierząt domowych
 kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach
 doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom
 rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z
rozpoznaniem głosów zwierząt
 kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości
 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych
przedmiotów
Realizacja programu „Chronimy dzieci”
 wzmocnienie w dziecku przekonania, że ma prawo czuć się bezpiecznie
 dostarczenie informacji dotyczących sposobów działania w trudnych sytuacji
https://zwier
zetainformac
je.pl/zwierze
tadomowe/zwi
erzetadomowe-2/

„Kote
k”
Julian
Tuwim

Miauczy kotek:
miau!
- Coś ty, kotku, miał?
- Miałem ja miseczkę mleczka,
Teraz pusta jest miseczka,
A jeszcze bym chciał.

Wzdycha kotek:
ooo!
- Co ci, kotku, co?
- Śniła mi się wielka rzeka,
Wielka rzeka, pełna mleka
Aż po samo dno.
Pisnął kotek:
pii...
- Pij, koteczku, pij!
Skulił ogon, zmrużył ślipie,
http://kotkiwierszxe.blogspot.com/2014/09/kotek.html

Śpi — i we śnie mleczko chlipie,
Bo znów mu się śni.

Niedźwiadek zabawa ruchowo-naśladowcza

Jedna łapka, druga łapka,
ja jestem niedźwiadek.
Oczka mam, uszka mam,
a tu jest mój zadek.
Lubię miód, kocham miód,
wyjadam go pszczółkom.
Prawą łapką, lewą łapką,
albo ciągnę rurką.

http://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/92/

Opracowała: Anna Sokołowska

Zimno coraz zimniej
25.11.2019-29.11.2019 r.

Temat kompleksowy:

Cele:
 utrwalanie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem

zimy
 utrwalanie nazw zwierząt zapadających w zimowy sen lub hibernację
 doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych
 utrwalenie nazw ptaków migrujących
 poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci
 utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy
 doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach
 kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski „Y ” w nagłosie, wygłosie i

śródgłosie (5-latki)
 doskonalenie umiejętności uważnego słuchania
Realizacja programu „Chronimy dzieci”
 pokazanie różnic między dobrymi i złymi tajemnicami
 rozpoznawania dobrych i złych tajemnica
 zachęcanie dzieci do szukania pomocy w sytuacjach trudnych dla siebie i
innych

https://www.p
interest.ca/pin
/7468939194
25202460/

"Tańcząca wiewióreczka"
K. i D. Jagiełłowie

Ref.: Wiewióreczka mała,
po lesie biegała,
hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała.
1.Spotkała jeżyka,
tańczyli walczyka,
tańczyli walczyka, raz, dwa, trzy, raz.

Ref. Wiewióreczka mała....
2.Spotkała owieczkę,
tańczyli poleczkę,
raz i dwa i raz i dwa i tańczyli poleczkę.
Ref. Wiewióreczka mała....
https://panigosia.pl/piosenka-tanczaca-wiewioreczka/

3.Spotkała Ślimaka,
tańczą kujawiaka,
raz i dwa, raz i dwa, trzy, tańczą kujawiaka.

Zagadki
Miewa daszek z przodu, chociaż to nie domek.
Chroni przed słońcem i chłodem włożona na głowę.
(czapka)
ww.sportreebel.pl

Na szyję włożony, na drutach zrobiony.
Chroni przed grypą, a także przed chrypą.
(szalik)

https://jk-collection.pl/product-pol-2040-Zimowy-szalik-damski.html

W czasie mroźnej zimy ręce wam chronimy.
(rękawiczki)
https://szaleo.pl/pl/300-rekawiczki
Opracowała: Anna Sokołowska

