Grupa XIV „Muchomorki”

Luty 2019 rok
Temat kompleksowy nr 1:
„Baśnie, bajki, bajeczki”

Realizacja tematu: 04.02.2019 rok – 08.02.2019 rok

Cele ogólne:






Dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich.
Utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 8.
Zapoznanie z literami g, G; małą i wielką, drukowaną i pisaną.
Aktywizowanie umysłu i emocji dzieci w toku odgrywania scenek
dramowych.
 Wzbogacenie wiedzy na temat teatru.

http://www.przedszkole5lw.pl/wp-content/uploads/2010/10/krasnoludki1.png

PIOSENKA
„Baśniowe sekrety”
Znam legendy o powstaniu Krakowa
i stolicy Polski, Warszawie:
o szewczyku, o smoku i Wiśle,
o syrence i Warsie i Sawie.

Ref: Książki niezwykłe, książki

http://scjena3g.w.interia.pl/pooh1.gif

ciekawe,
tysiące legend, baśni i bajek.
Historii tyle, że trudno zaliczyć,
Chcę poznać wszystkie, więc będę je czytać.

Z książek znam też krasnoludki, królewny
i Kopciuszka, wróżki i Śnieżkę,
Czerwonego Kapturka, kłamczuszkę,
Kota w butach i Piękną i Bestię.

Lubię czytać książki z mamą i tatą,
piękne wiersze, opowiadania,
z nich się uczę, historię poznaję,
więc zachęcam was też do czytania.

Muzyka: Magdalena Melnicka-Sypko
Słowa: Urszula Piotrowska

WIERSZ
„Lalki”
Lalki są żywe,
wesołe i szczęśliwe.
Lalki mają bardzo smutne miny,
kiedy sypią się z nich trocin.
Lalki kryją główki w poduszki,
opłakują wyłamane nóżki.
Zaniedbane, obdarte i chore
jęczą cicho całe wieczory.
Ale
są też wesołe lale.
Wypoczęte, syte i zdrowe,
wystrojone w sukienki kolorowe
jeżdżą z dziećmi na spacery do parku,
a na gwiazdkę dostają
moc prześlicznych podarków.

Józef Ratajczak

TEMAT KOMPLEKSOWY NR 2:

„Muzyka wokół nas”
Termin realizacji: 11.02-15.02.2019 r.

CELE OGÓLNE:

http://psmraciborz.pl/nuta/

 poznawanie znaczenia nowych słów: dźwięk, muzyka, orkiestra,
dyrygent, batuta
 poznawanie dawnych i nowoczesnych urządzeń służących do
rejestrowania i odtwarzania muzyki,
 muzykowanie na wybranych instrumentach perkusyjnych,
rozwijanie poczucia rytmu i inwencji twórczej,
 odkrywanie litery w: małej, wielkiej, drukowanej, pisanej;
rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie poczucia sprawstwa
(potrafię to zrobić) i odczuwania radości z wykonanej pracy.
 zdobywanie wiadomości na temat filharmonii,
 poznawanie właściwego sposobu zachowania się na koncercie,
 wzbogacanie wiadomości na temat wielkiego polskiego kompozytora
– Fryderyka Chopina, wyrażanie przeżyć w aktywności plastycznej i
ruchowej,
 rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych w
przedszkolnej orkiestrze,
 zapoznanie z podziałem instrumentów, nazywanie i rozróżnianie
wybranych instrumentów muzycznych,
 utrwalanie nazw liczebników głównych i liczebników porządkowych
w danym zakresie, odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9,

https://ene-due.eu/product-pol-9838-DJECO-Drewniane-Instrumenty-muzyczne-Animambo.html

Mały muzyczny świat (sł. i muz. K. Gowik)
1. Niech nikt uszu nie zatyka, nie zatyka,
bo to moja jest muzyka, jest muzyka.
To muzyka z serca grana, taka pięknie roześmiana!
Ref.: Już bębenek gra: daba dam, dam, dam.
Marakasy robią miły szum, szum, szum.
Trójkąt dzyń, dzyń, dzyń, nutki dzwoni mi,
a talerze brzęczą bardzo głośno: bum, bum, bum.
Mamo, tato, oto dla was jest muzyka.
To muzyka moich małych sześciu lat.
Chociaż głośna, niech nikt uszu nie zatyka,
bo gram o najlepszych chwilach,
które tworzą mój mały świat.
2. Niech nikt oczu nie zamyka, nie zamyka,
bo to moja jest muzyka, jest muzyka.
Raz wesoła, raz smutnawa,
raz skacząca, a raz łzawa.
Ref.: Mamo, tato…

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-wysokienice/do-czego-sluza-pieniadze/

Wiersza A. Frączek Przedszkolna orkiestra
By zagrać z prawdziwą orkiestrą,
nie trzeba być żadnym maestro,
wystarczy fantazji ćwierć deka.
Słuchacze już biegną z daleka.
Bo Antek w parapet uderza
i rocka grać na nim zamierza,
Jaś stuka zawzięcie w żeberka,
aż grzejnik wywija oberka.
Staś biurko przerobił na bęben i bębni weń,
kolędę, a Krzysiek na nerwach gra tryle.
Przedszkolna orkiestra. I tyle.

Wiersz I. R. Salach Chopin.
Niedaleko Warszawy – miasteczko.
To miasteczko leży – nad rzeczką. A rzeczka to mała – Utrata.
Kiedyś Frycek figle tu płatał.
Tak jak wy był chłopcem małym.
Tak jak wy uwielbiał zabawy.
Często nad rzeczką siedział i myślami daleko wybiegał.
Słuchał wiatru i śpiewu fal, łapał nutki płynące w dal.
Łapał nutki i składał w mazurki, polonezy, nokturny, oberki.
Z nutek koncerty układał, preludia, etiudy z nich składał.
Jego muzyka do dzisiaj śpiewa, wsłuchaj się w szum drzewa.

Temat kompleksowy nr 3:
„Nie jesteśmy sami w kosmosie”

Realizacja tematu: 18.02.2019 rok – 22.02.2019 rok

Cele ogólne:

 Poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, wyglądu i
nazw planet Układu Słonecznego.
 Odkrywanie litery p, P; małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;
rozpoznawanie i nazywanie poznawanie liter.
 Utrwalenie kolejności występowania planet w Układzie Słonecznym.
 Poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji.

https://www.tajemnice-swiata.pl/wp-content/uploads/2017/04/47538001_ml.jpg

Piosenka (muz. i sł. J. Kucharczyk)
„Każdy chciałby być odkrywcą”
Znamy już dobrze kraj nasz, Polskę,
Miasto, góry, morze.
Byłem także w innych krajach –
Zwiedzam Europę.

Ref: Chcę poznać cały świat:
Kontynenty, morza, oceany.
A kiedy już na Ziemi wszystko zwiedzę,
Rakietą w kosmos polecę.

Znam też inne kontynenty;
Azję i Afrykę,
a niedługo także zwiedzę
ogromną Amerykę.

Będę pływać wielkim statkiem,
Latał samolotem,
Podróżował autokarem
I jeździł autobusem.

https://www.juniorowo.pl/powstaje-kosmos-nowatorskie-pismo-tworzone-dla-dziewczynek/

Wiersz (I. Salach)
„W Toruniu żył Kopernik”
W Toruniu żył Kopernik
I obserwował niebo.
Chciał poznać nowe gwiazdy,
chociaż nie wiedział, dlaczego.
W czarnym bezkresnym kosmosie
Jego myśl jak sputnik świeci.
Nie śniło mu się wcale,
że człowiek tutaj doleci.
Oglądał złote słońce
i srebrny księżyc badał.
Często nocował nad Wisłą
o gwiazdach opowiadał.
On dowiódł, że nasza Ziemia
podąża wokół Słońca,
chociaż uczeni mężowie
nie chcieli mu wierzyć do końca.
Rozsławił Kopernik Polskę
na całym wspólnym świecie.
Dlatego wszyscy go znają
pytajcie, jeśli chcecie.

http://www.przedszkole-junior.pl/images/planety.jpg

Przepis na farbę klejową

Składniki:
0,5 kg mąki pszennej
zimna woda
wrzątek
farba plakatowa kolor według potrzeby

Sposób wykonania:
Do mąki wlewamy małymi porcjami zimną wodę i mieszamy. Powstałą masę
przecieramy przez sito i wlewamy do gotującej się wody, ciągle mieszając. Na
koniec dodajemy farbę plakatową dla koloru.
Farbę można przechowywać w szczelnie zamykanych pojemnikach lub
słoikach najlepiej w lodówce.

Miłej zabawy!!!

Opracowała: Mariola Wachocka

TEMAT KOMPLEKSOWY NR 4:

Projekt „Pieniądze”
Termin realizacji: 25.02-01.03 2019 r.
CELE OGÓLNE:
https://planetshop.pl/pl/p/Swinka-skarbonka-piggy/650

 wzbogacenie wiedzy na temat polskich pieniędzy: historii i sposobu
wytwarzania,
 porównywanie sposobu wytwarzania pieniędzy dawniej i obecnie,
 wzbogacanie słownictwa,
 rozwijanie sprawności manualnej.
 rozumienie potrzeby oszczędzania, poznawanie sposobów
przechowywania pieniędzy,
 zapoznanie z instytucją użyteczności publicznej (bankiem),
 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 zrozumienie potrzeby oszczędzania, planowania wydatków oraz
racjonalnego wydawania pieniędzy,
 rozwijanie umiejętności uważnego słuchania dłuższego tekstu
literackiego,
 nazywanie i klasyfikowanie produktów ze względu na miejsce ich
zakupu (sklepy),
 rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się pieniędzmi w
sytuacjach wymiany: kupno – sprzedaż.

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-wysokienice/do-czego-sluza-pieniadze/

Piosenka Pieniądze (sł. i muz. K. Gowik)
1. Kiedy kupić chcesz lodów gałek sześć,
to pieniądze musisz mieć.
Gdy już lody zjesz i zabawkę chcesz,
to pieniądze musisz mieć.
Basen, kino, fajna książka
– wszędzie trzeba dać pieniążka.
Więc dorośli pracę mają i pieniądze tam dostają.
Ref.: Srebrne i złote, i papierowe
monety, banknoty, stare i nowe,
mieszkają w portfelu i w bankomacie,
i ciągle ich mało mamie i tacie.
2. A czy można mieć wszystko,
co się chce, gdy pieniądze daje się?
Mama mówi: nie, tata mówi: nie.
To inaczej trochę jest…
Zdrowie, uśmiech, przyjaciele
i całusów śmiesznych wiele.
Tego, co w serduszku czujesz,
za pieniądze nie kupujesz!
Ref.: Srebrne i złote, i papierowe …
Wiersz I. Fabiszewskiej Pieniążki
Pieniążki kto ma, ten zwiedza różne kraje,
a kto pieniążków nie ma,
ten z książek świat poznaje.
Pieniążki kto ma, ten często coś kupuje,
a kto pieniążków nie ma, ten pracy poszukuje.
Pieniążki kto ma, ten w banku je lokuje
lub wkłada do skarbonki, a potem je wyjmuje.
Pieniążki kto ma, ten czasem smutny bywa,
bo przecież od pieniędzy przyjaciół nie przybywa.

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-wysokienice/do-czego-sluza-pieniadze/

opracowały: M. Berłożecka i M. Wachocka

