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"Słoneczka"
Listopad 2021

Temat kompleksowy: "Nasza mała ojczyzna"
02-05.XI.2021
Planowane działania:
•
poznawanie i wyjaśnianie znaczenia wartości, jaką jest miłość do
ojczyzny;
•
przypomnienie znajomości adresu i zasad jego podawania osobom
obcym;
•
budzenie zainteresowania swoją miejscowością;
•
zachęcanie do zgodnej zabawy podczas układania puzzli i różnych
zabaw;
•
rozwijanie funkcji komunikatywnej języka i logicznego myślenia;
•
rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności
liczenia;
•
rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej, kształtowanie
poczucia rytmu;
•
doskonalenie sprawności fizycznej, wdrażanie do zgodnego
współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw;
•
rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnej, motywowanie do
samodzielnego wykonywania prac.

Wiersz E. Waśniowskiej, pt.”Dom”

Jedno jest takie miejsce na ziemi,
gdzie nie jesteśmy sami,
w którym możemy wesoło pogadać
z najzwyklejszymi sprzętami.
Szafę klepiemy serdecznie w plecy,
do lampy puścimy oko
i pozdrowienie poduszkom poślemy,
tym ciepłym, pierzastym obłokom.
W kuchni z widelcem o bólu zębów
możemy sobie pogwarzyć,
a na dywanie lecieć do nieba,
o czym tak często się marzy.
Kubek leciutko uszczypniemy w
uszko,
tak, by się na nas nie gniewał,
w patelni przejrzymy się niby w
lustrze,
a garnek będzie nam śpiewał.

https://rysunek-obraz.blogspot.com/2020/03/domek-rysunek-dziecka.html

Wiersz A. Świerszczyńskiej
pt.”Krakowianka”
Jestem sobie Krakowianka,
mam warkoczyk po kolanka.
Mam na głowie śliczny wianek taki zwyczaj Krakowianek.
Patrzcie tylko, moi mili,
Krakowiaczek przy mnie stoi.
Prawą nóżką przytupuje,
zaraz ze mną zatańcuje. https://folkstar.pl/pl/p/magnes-drewniany-folk-krakowianka-folko-ludki-tradycyjny-stroj-ludowy
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"Słoneczka"
Listopad 2021

Temat kompleksowy: "Polska – nasz dom"
08-12.XI.2021
Planowane działania:
•
poznanie wartości jaką jest miłość do ojczyzny poprzez słuchanie
utworów literackich;
•
budzenie zainteresowania historia państwa polskiego;
•
przypomnienie znaczenia symboli narodowych Polski;
•
przyjmowanie właściwej postawy podczas hymnu narodowego;
•
motywowanie do czynnego udziału w zajęciach (rozmowach,
zabawach);
•
rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i
przeliczania przedmiotów;
•
poszerzanie doświadczeń językowych w zakresie posługiwania się
językiem angielskim;
•
rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej;
•
odkrywanie własnych możliwości twórczych, poszerzanie
doświadczeń plastycznych, rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych
ruchów rąk.

Wiersz W. Bełzy, pt.”Katechizm polskiego dziecka”
Kto ty jesteś?
- Polak mały.
Jaki znak twój?
- Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?
- Między swemi.
W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia?
- Mą ojczyzną.
Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.
Czy ja kochasz?
- Kocham szczerze.
A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.
Coś ty dla niej?
- Wdzięczne dziecię.
Coś jej winien?
- Oddać życie.
https://www.empik.com/zabawy-jezykowe-ktore-cwicza-mowe-szwajkowska-elzbieta-szwajkowski-witold,p1148156404,ksiazka

Piosenka pt.”Polska – mój dom”
(sł. U. Kamińska, muz. A. Widlarz)
Właśnie tutaj jest twoja ulica,
mama, dom, przedszkole oraz pies.
Miasto, wioska, kolega, dzielnica,
a to wszystko to Polska jest!
Ref.: Bo tu twoja mieszka rodzina
od Bałtyku po szczyty Tatr.
Tu jest Polska, ojczysta kraina.
Biały orzeł jej strzeże od lat!
Morze, góry, jeziora i lasy,
pola zbóż kołysze lekki wiatr.
Zwiedzaj Polskę, wyruszaj na trasy.
I jej legend poznawaj świat.
Ref.: Bo tu twoja....

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=866
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"Słoneczka"
Listopad 2021

Temat kompleksowy: "Jesienna przyroda"
15-19.XI.2021

Planowane działania:
•
zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach;
•
poznanie warunków życia wybranych gatunków zwierząt;
•
dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, w tym rózwnież
przygotowań zwierząt do zimy;
•
budzenie wrażliwości na otaczające piękno przyrody;
•
doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego
myślenia;
•
kształtowanie poczucia rytmu, wyrabianie pamięci i słuchu
muzycznego;
•
doskonalenie sprawności fizycznej, zachęcanie do starannego
wykonywania wszystkich zadań i ćwiczeń;
•
zapoznanie ze zmianami w wyglądzie i zachowaniu zwierząt ze
względu na porę roku.

Wiersz I. Jabłońskiej - Gabrysiak, pt.”Kasztan jeden, góra dwa”
Kasztan jeden, góra dwa,
Będzie taka wspólna gra.
Dołóż żołądź, bardzo proszę,
Będę klaskać jak najgłośniej.
Skaczesz ty, skaczę ja,
Klaszczę też, i raz, i dwa!
https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/kon-kasztan

Wiersz M. Brykczyński, pt.”Jesienne odloty”
Idzie jesień, wśród ptaków niepokój,
ciepłe kraje z oddali je kuszą
i niebawem już, tak jak co roku,
za bocianem gromadnie wyruszą.
Wilga, dudek, skowronek radosny,
i jaskółka poleci też z chęcią,
za to z nami doczekać chcą wiosny:
wróbel, sójka, sikorka i dzięcioł.
file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/pakiet-05-12-%C5%9Awiatowy-Dzie%C5%84-Ptak%C3%B3w-W%C4%99drownych.pdf
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Listopad 2021
Temat kompleksowy: "Moje hobby"
22-26.XI.2021

Planowane działania:
•
poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu, rozbudzanie
ciekawości światem;
•
poznawanie różnych kolekcji;
•
kształtowanie poczucia rytmu w trakcie zabaw rytmicznych;
•
rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania
wniosków;
•
prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń;
•
kształtowanie poczucia jedności, budowanie atmosfery życzliwości i
otwartości;
•
kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej;
•
poznanie budowy grzechotki i sposobu jej wykonania.

Wiersz B. Piergi, pt.”W zgodzie z netykietą”
Nim się zwiążesz z internetem,
poznaj dobrze netykietę.
Trzeba wiedzieć: te zasady
chyba sa nie od parady.
By przykrości się wystrzegać,
warto zatem ich przestrzegać.
Zawsze wchodź na taką stronę,
gdzie jest wejście dozwolone.
Najbezpieczniej bywa w sieci
tam, gdzie strony są dla dzieci.
Gdy się łączysz z internetem,
niechzostaną twym sekretem
osobiste informacje.
Powściągliwi mają rację!
Gdy jest w sieci cos nie tak,
daj najbliższym twoim znak.
A poradzą ci z ochotą,
jak się zmagać ze zgryzotą(...).

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/spkrzyszkowice_oszczedzamy/dzien-bezpiecznego-internetu-1/

Piosenka, pt.”Kapie deszczyk za oknami”
(sł. M. Kluza, sł. M. Arkusz)
Kapie deszczyk, kapie za oknami,
chodzą dzieci dziś z parasolami. (x2)
A jesień tańczy, a jesień śpiewa,
maluje złotem liście na drzewach.
Z wiatrem gdzieś pędzi przez pola, ogrody
i w strugach deszczu szuka urody. https://www.przedszkolelesko.pl/praca-zdalna/praca-zdalna-biedroneczki/pada-deszcz/

