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Tematy kompleksowe:

Czas realizacji:

1.

Baśnie, bajki, legendy.

03.02.2020 r. - 07.02.2020 r.

2.

Bale, bale w karnawale.

10.02.2020 r. - 14.02.2020 r.

3.

W dawnych czasach.

17.02.2020 r. - 21.02.2020 r.

4.

Wynalazki.

24.02.2020 r. - 28.02.2020 r.

Baśnie, bajki, legendy.
03.02.2020 r. - 07.02.2020 r.
Cele:


Ćwiczenie percepcji słuchowej na podstawie rymów;



Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wyciągania wniosków;



Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie baśni;



Odróżnianie elementów prawdopodobnych od nieprawdopodobnych (fikcyjnych
od realnych);



Utrwalenie nazw figur geometrycznych; rozbudzanie ekspresji i twórczego myślenia;



Doskonalenie spostrzegawczości;



Przypomnienie polskich legend i ich bohaterów;



Doskonalenie umiejętności oceny zachowania bohaterów;



Rozwijanie kreatywnego myślenia podczas twórczych zabaw.

Żółw i zając
Jean de La Fontaine, przeł. Franciszek Kniaźnin
Chyży, wysmukły i zwrotny zając
Napotkał żółwia, jakoś przebiegając.
„Jak się masz, moja ty skorupo! – rzecze. –
Gdzie to się waszmość tak pomału wlecze?
Mój Boże! Cóż to za układ natury!
Mnie w biegu i sam wiatr nie upędzi,
Żółw na godzinę, w swym chodzie ponury,
Ledwo upełznie trzy piędzi”.
„Hola! – odpowie – mój ty wiatronogi,
Umiem ja chodzić i odbywam drogi:
Mogę i ciebie ubiec do celu”.
Rozśmiał się zając: „Ha, mój przyjacielu,
Jeśli jest wola, ot, cel tej ochocie
Niech będzie przy owym płocie!”.

To rzekł i rącze posunąwszy skoki
Stanął w pół drogi. Obejrzy się, a tam
Żółw ledwo ruszył trzy kroki.
„I na cóż – rzecze – ja wiatry zamiatam?
Nim on dopełznie, tak siebie suwając,
Sto razy wyśpi się zając”.
Tu swoje słuchy przymusnął,
Legnie pod miedzą – i usnął.
Żółw, gdy powoli krok za krokiem niesie,
Stawa na koniec w zamierzonym kresie.
Ocknie się zając – w czas właśnie!
Darmo się rzucił do prędkiego lotu,
Bo ten, co idąc, w pół drogi nie zaśnie,
„A kto z nas – mówi – pierwszy u płotu?”.
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Bale, bale w karnawale.
10.02.2020 r. - 14.02.2020 r.
Cele:


Doskonalenie myślenia twórczego i logicznego;



Poszerzanie słownika dzieci o homonimy;



Poszerzanie wiedzy dzieci na temat karnawału;



Rozwijanie umiejętności tanecznych;



Doskonalenie motoryki małej;



Doskonalenie koordynacji ręka – oko;



Rozwijanie umiejętności muzycznych.

Bal przebierańców
Agnieszka Frączek
W naszej sali do rytmiki
tańczy tygrys! Strasznie dziki!!!
Obok bryka rycerz w zbroi
(wcale zwierza się nie boi),
z kąta lew nieśmiało zerka,
podrygując w rytm oberka.
Słoń Trąbalski uciekł z zoo –
z Calineczką pląsa w koło,
Reksio urwał się ze smyczy:
– Grajcie głośniej! Głośniej! – krzyczy.
Pszczółka sunie po parkiecie,
za nią pędzi wilk w berecie,
bałwan gna przez środek sali,
spieszy się… O! Zgubił szalik!
Nawet wiedźma się nie dąsa,
tylko z Kotem w Butach pląsa.
Ale cóż to? Niespodzianka!

Słoń Trąbalski ma nos Franka!
Kot prócz butów wdział rajstopki
(takie jak Gabrysi – w kropki),
tygrys na dwóch łapach kroczy,
a wśród prążków ma… warkoczyk!
Z taką frotką kolorową
jak u Kasi, daję słowo!
Bałwan zgrabnie robi szpagat
(tak potrafi tylko Aga!),
wiedźma zaś na nogach nosi…
Rety! To są kapcie Zosi!
Jędza Zosię nam porwała?!!!
Nie… To Zosia się przebrała.
Dokleiła sobie nochal
(ale sprytna jest ta Zocha!),
wzięła miotłę, wdziała czapę,
długą suknię całą z łatek
i babciny gruby szal.
Bo dziś jest w przedszkolu bal!
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W dawnych czasach.
17.02.2020 r. - 21.02.2020 r.
Cele:


Doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;



Doskonalenie spostrzegania i porównywania;



Rozwijanie sprawności manualnej w pracach plastycznych;



Rozbudzanie zainteresowania zajęciami badawczymi;



Doskonalenie

umiejętności

matematycznych:

szeregowanie,

przeliczanie,

porównywanie

liczebności;


Poszerzanie wiedzy na temat prehistorii;



Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;



Rozwijanie ekspresji artystycznej;



Doskonalenie motoryki małej;



Rozwijanie sprawności ruchowej.

Menuet
Izabella Klebańska
Szeptała o tym w pałacu
dworaków cała świta,
że król Ludwik XIV
ma nowego faworyta.
– Podobno pochodzi z Poitu
i ma na imię Menuet.
– Król spędza z nim mnóstwo czasu,
ćwicząc taneczny duet.
– Robią malutkie kroki.
– Kreślą linie na parkiecie!

– Co też takiego Ludwik
widzi w tym Menuecie?
– Trzeba się temu przyjrzeć!
Wyrobić sobie zdanie!
– Czuję, że ten Menuet
na dłużej tutaj zostanie.
Tak plotkowali po kątach,
a potem krok za krokiem
wszyscy się w końcu znaleźli
pod Menueta urokiem.
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Wynalazki.
24.02.2020 r. - 28.02.2020 r.
Cele:


Usprawnianie analizy słuchowej;



Rozwijanie mowy i myślenia;



Doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania;



Rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą różnych zmysłów;



Doskonalenie koncentracji uwagi podczas słuchania czytanego tekstu;



Rozwijanie świadomości funkcji komputera i Internetu oraz zagrożeń związanych z korzystaniem
z nich;



Rozwijanie logicznego i twórczego myślenia;



Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie

Bezpiecznie w internecie
Dominika Niemiec
Wiele rzeczy w dzisiejszym świecie
dzieje się w sieci, a więc w internecie.
Jednak pamiętaj, drogi użytkowniku,
że tam niebezpieczeństw czyha bez liku.
By serfowanie w necie bezpieczne było
lepiej, by nic cię nie zaskoczyło.
Używaj stron tylko dobrze znanych,
przez twoich rodziców zaakceptowanych.
Gdy ktoś cię pyta o prywatne sprawy,
nie traktuj tego jak dobrej zabawy.
Nie mów mu o swych sekretach, o tym, co masz w domu,
o tych sprawach w internecie nie mówi się nikomu.
Gdy ktoś do czegoś złego namówić próbuje cię,
powiedz o tym rodzicom, ni chwili nie wahaj się.
Musisz czuć się bezpiecznie zawsze i wszędzie,
a wtedy, także w sieci, fantastycznie będzie.
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