Grupa XIV „Muchomorki”
Grudzień 2018 rok
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Temat kompleksowy nr 1:
„Jak wyglądał świat przed milionami lat”
Realizacja tematu: 03.12.2018 rok – 07.12.2018 rok
Cele ogólne:
 Wzbogacanie wiedzy na temat czasów prehistorycznych.
 Wzbogacenie wiedzy na temat dinozaurów.
 Rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter: L, l – jak lalka,
Lola.
 Wprowadzenie znaków matematycznych: =, <, > oraz stosowanie ich
w sytuacjach zabawowych.
 Wprowadzenie w świat techniki i jej rozwoju na przestrzeni lat.

PIOSENKA
„Świat przed milionami lat”
Wiele milionów lat temu
na naszej planecie żyły
na lądach, w powietrzu, w wodach
ogromne dinozaury.
Ref.: Dawno temu na Ziemi
mieszkały dinozaury.
Miały wielkie głowy, ogony,
straszne zęby, pazury.
Rosły olbrzymie rośliny,
jak teraz najwyższe drzewa.
Widłaki, paprocie, skrzypy
sięgały prawie do nieba.
Ref.: Dawno temu…
Dzisiaj jest już tak niewiele
dowodów tamtej epoki;
odciski odbite w skałach,
odkryte wielkie kości.
Ref.: Dawno temu…
Słowa i muzyka Jan Kucharczyk
WIERSZ
„Dinozaury w przedszkolu”
Kto był mieszkańcem naszej planety
przed milionami odległych lat?
Biały pudelek? Ach, nie! Niestety.
Do dinozaurów należał świat!
Na Ziemi ludzi wtedy nie było,
rosły widłaki, skrzypy, paprotki,
za każdym krzakiem coś się czaiło
i to nie były przymilne kotki…
Zębate gady, straszne jaszczury
http://przedszkoleslawkow.edupage.org/f
iles/zima.gif

ważyły więcej niż stado słoni,
na łapach miały ostre pazury,
znosiły jaja wielkości dłoni.
Choć brachiozaury jadły rośliny
Gęsto rosnące na kontynentach,
tyranozaury z groźnej rodziny
w mig pożerały mniejsze zwierzęta.
Dziś te potwory brykają z nami.
Jak to możliwe? Skąd się tu wzięły?
Mamy rytmikę z dinozaurami?
Choć meteoryt spadł, nie zginęły?!
Spójrz, sejsmozaury tańczą walczyka,
A dinuś z jajka wnet się wykluje,
Mały diplodok koziołki fika…
Co? Uwierzyłeś? Przecież żartuję!
Wszyscy się dziwnie poprzebierali,
Bo dziś w przedszkolu jest dinobalik!

Anna Widzowska

http://www.img.blizej.info/przedszkole.eko.sianow/2035905713merry-christmas-308.gif

Opracowała: Mariola Wachocka

Temat kompleksowy nr 2:
„Idzie zima ze śniegiem”

Termin realizacji: 10-14.12.2018 r.
CELE OGÓLNE:
https://pixabay.com/pl/słabe-pogoda-śnieg-prognoza-znaki-37012/

 obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i wiązanie ich z
aktualna porą roku
 odkrywanie liter: y małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 poszerzanie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy
 utrwalanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
 pobudzanie zmysłów, badanie i określanie właściwości fizycznych
wody, śniegu i lodu
 ustalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących
podczas zabaw zimowych
 odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7

https://partybudziki.pl/product-pol-1733-Konfetti-metalizowane-zlote-gwiazdki-30g.html

Piosenka „List do zimy” (sł. i muz. K. Gowik).
1. Znowu dzisiaj spadł biały śnieg, całkiem biały
puch.
Zawirował i powóz zimy szybko wprawił w ruch.
A my tego białego śniegu mamy już dość!
Więc piszemy list do zimy, by zrobiła coś!
Ref.: Szanowna zimo, to nasze prośby:
https://www.francestickers.com/stickers-noel/1158-bonhomme-de-neige-avec-sa-pipe.html

by śnieg niebieski był i miał czekolady smak, i by go można zjadać jak
lody,
i by tych lodów nigdy nam nie było brak!
A kiedy pada z nieba tak lekki i puchaty,
to żeby miał smak cukrowej waty!

2. Przeczytała list zima i odpisała tak
Drogie dzieci, śnieg się nie zmieni, bo by było brak
sanek, łyżew, bałwanków białych, śnieżek i nart.
Więc biegnijcie witać zimę, do zabawy start!
Ref.: Szanowna zimo…
3. Pobawimy się w śniegu, choć biały kolor ma,
w domu mama tak na rozgrzewkę czekoladę da!
I wspomnimy troszeczkę tylko niebieski śnieg,
śnieżne płatki z waty słodkiej chciałoby się mieć…
Ref.: Szanowna zimo…

https://pixabay.com/pl/boże-narodzenie-wieniec-3799926/

Wiersz P. Beręsewicza „List od Świętego Mikołaja.”
Drogie dzieci, duże, małe!
Wkrótce będę w waszym mieście, a się dobrze sprawowałem,
na co mam podpisów dwieście.
Jak ktoś grzeczny, to dostanie,
więc poproszę, jeśli da się,
o troszeczkę szybsze sanie
i o płaszcz ciut szerszy w pasie.
Czapkę wiatr mi zwiał, niestety,
więc o nową pięknie proszę.
Mógłbym dostać też skarpety,
krem na mrozy i kalosze,
dwa czerwone śrubokręty,
dobrą bajkę, jak ktoś zna ją,
i pomysły na prezenty
dla tych, którzy wszystko mają.
http://strzelnicaczapla.pl/choinka/
Opracowała: Magdalena Berłożecka

Temat kompleksowy nr 3: „Idą święta”
Realizacja tematu: 17.12.2018 rok – 21.12.2018rok
Cele ogólne:

 Poznawanie nazw dni tygodnia.
 Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających liczeniu,
posługiwanie się liczebnikami – głównymi i porządkowymi.
 Zapoznanie się ze zwyczajami związanymi ze świętami
Bożego Narodzenia.
 Obserwowanie zachowań ludzi w najbliższym otoczeniu
podczas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.
 Odkrywanie litery r: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;
utrwalanie poznanych liter.
 Wykonywanie prac plastycznych przeznaczonych do
dekoracji własnej sali i innych pomieszczeń przedszkola;
odczuwanie radości i dumy.

http://ansze04.blox.pl/resource/choinka3.gif

WIERSZ
„Wesoła choinka”
Przyszła do przedszkola
Choinka zielona,
powiedziała dzieciom:
- Chcę być wystrojona.
Dzieci się zebrały,
pracę podzieliły
i piękne ubranka
choince zrobiły.
Świątecznie ubrana,
jasnym blaskiem świeci.
Choinka została
W przedszkolu u dzieci.
Jakub Koczanowski
PIOSENKA
„Już blisko kolęda”
Gdy w pokoju wyrośnie choinka.
Łańcuszkami, bombkami zaświeci.
Ref.: To znaczy, że już Święta,
że już blisko kolęda,
Że Mikołaj przyjedzie do dzieci.
Hej, kolęda, kolęda.
Gdy opłatek już leży na stole.
Pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie.
Ref.: To znaczy, że już Święta,
że już blisko kolęda,
że Mikołaj przyjedzie do ciebie.
Hej, kolęda, kolęda.
Gdy upieką się słodkie makowce
I glos dzwonka z daleka zawoła.
Ref.: To, znaczy, że już Święta,
że już blisko kolęda,
że za drzwiami już stoi Mikołaj.
Hej, kolęda, kolęda.
Agnieszka Galicka, Tadeusz Pabisiak
Opracowała: Mariola Wachocka

Dzieci i Panie z grupy XIV „Muchomorki”
serdecznie zapraszają na wspólne kolędowanie i Jasełkowe spotkanie
w poniedziałek 17 grudnia o godzinie 15.30.

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSDu5h77V6bH4g4X_0qsolOlwWCqBVmfHQTr4ZM59OSMhuF5TP9zg

Temat kompleksowy nr 4:
Projekt „Prezenty”
Termin realizacji: 24-28.12.2018 r.
CELE OGÓLNE:
https://swidnica24.pl/2012/12/stylownik-jakie-prezenty-pod-choinke/

 określenie, co interesuje dzieci i czego chciałyby się dowiedzieć o
prezentach
 rozbudzanie zainteresowań dawnymi tradycjami,
 wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości,
wnioskowania,
 budowanie wiedzy na temat właściwości papieru
 tworzenie kolekcji z materiałów przydatnych do realizacji projektu,
 określenie komu można wręczyć jaki prezent i z jakiej okazji
 zapoznanie z różnymi sposobami pakowania prezentów
 wzbogacenie wiedzy na temat różnych sposobów dostarczania
prezentów

 rozwijanie umiejętności rachunkowych, klasyfikowania przedmiotów
i dokonywania pomiarów
 prezentowanie zdobytych podczas realizacji projektu wiadomości,
umiejętności oraz własnych wytworów
 nabywanie odwagi w prezentowaniu się na forum

A. Frączek „Prezenty”
Grudzień śniegiem z nieba prószy,
bałwankowi marzną uszy,
rzeka leni się zmarznięta…
Jeszcze dzień i przyjdą święta!
Wystroimy drzewko w bombki,
śmieszne ludki z cienkiej słomki
i pachnące miodem ciastka.
https://urzadmiasta.zagan.pl/2017/12/04/mikolaj-zaprasza-fantastyczny-wieczor/

A gdy błyśnie pierwsza gwiazdka,
podaruję moim bliskim – mamie, tacie,
babci… wszystkim!
cały stos spełnionych marzeń.
Tacie dam piaszczystą plażę,
a na falach łódź żaglową
– szybką, zwinną, kolorową.
Mama lubi grzybobranie,
podaruję więc mej mamie
najpiękniejszy las jesienny
– złoty, ciepły, trochę senny
– a w tym lesie szyszki, wrzosy
i podgrzybków pełen koszyk.
Babci dam w prezencie wiosnę
– dni pogodne i radosne,
a w ogródku fiołki wielkie
i kwitnącą mirabelkę.
Skąd to wezmę? Wyczaruję.
Lub po prostu namaluję.

Niech się spełnią marzenia (sł. D. Zawadzka, muz. S. Gąsieniec)
1.W ciemną noc sylwestrową
nikt nie kładzie się spać.
Słychać dźwięki muzyki,
zegar odmierza czas.
2.Kiedy północ nadejdzie,
Ognie rozświetlą mrok,
Przywitamy z radością
Nowy Rok, Nowy Rok.
Ref.: I popłyną życzenia
noworoczne życzenia.
Niech się spełnią nam wszystkim,
te najskrytsze marzenia.
3.W ciemną noc sylwestrową,
nikt nie kładzie się spać.
Tańczą misie i lale,
nie chcą na półce stać.
4.Kiedy północ nadejdzie,
ognie rozświetlą mrok,
przywitają z radością
Nowy Rok, Nowy Rok.
Ref.: I popłyną życzenia…
https://archiwum.allegro.pl/oferta/gwiazdy-gwiazdki-gwiazda-stars-naklejki-naklejka-i6639634886.html

Opracowała: Magdalena Berłożecka

