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Tematy kompleksowe:

Czas realizacji:

1. Nasza mała ojczyzna.

02.10.2020 – 06.10.2020 r.

2. Mój dom Polska.

09.10.2020 – 13.10.2020 r.

3. Moje hobby.

15.10.2020 – 20.10.2020 r.

4. Ulubione zajęcia.

23.10.2020 – 27.10.2020 r.

Nasza mała ojczyzna.
02.10.2020 – 06.10.2020 r.
Cele:

wypowiedzi poprawnej stylistycznie;

umiejętności pamięciowego opanowywania swojego adresu;

poczucia tożsamości narodowej;

Wprowadzenie litery I, i;

radości z odczytywania prostych wyrazów;

umiejętności dokładnego liczenia;

wyglądem strojów regionalnych.

Polskie symbole
Marcin Przewoźniak
To naszej flaga. Barwy znajome
Na górze białe, w dole czerwone.
Czerwień to walka, miłość i wierność.
A biel? To czystość oraz szlachetność.
Czerwień? To tarcza. A biel? To orzeł.
Skąd to wiadomo? Sam sprawdzić możesz.
Popatrz na godło, Polaku mały
W tarczy czerwonej jest Orzeł Biały.
Słuchaj „Mazurka”. Pieśni znajomej,
O tym, że Polska jest naszym domem.
Stojąc na baczność w hymnie śpiewamy
Że jest ojczyzną, którą kochamy.
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Budowanie
Doskonalenie
Rozwijanie

Czerpanie
Doskonalenie
Zapoznanie z

Mój dom Polska.
09.10.2020 – 13.10.2020 r.
Cele:








Zapoznanie z literką D, d na podstawie słowa „dom”;
Zapoznanie z historią Narodowego Święta niepodległości;
Kształtowanie szacunku do własnego państwa;
Rozwijanie zainteresowania historią kraju;
Kształtowanie postaw patriotycznych;
Poznanie polskich symboli narodowych (hymn, godło, flaga);
Rozwijanie zainteresowania słowem drukowanym oraz oraz umiejętności globalnego odczytywania
wyrazów;
 Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach;
 Rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami.
Hymn Polski
Mazurek Dąbrowskiego
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz, Dąbrowski...
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz, Dąbrowski...
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
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Moje hobby.
15.10.2020 – 20.10.2020 r.
Cele:










Poszerzanie słownictwa czynnego dzieci;
Rozumienie pojęcia „wyobraźnia”;
Doskonalenie umiejętności poprawnego wypowiadania się na określony temat;
Stosowanie spójników i przyimków;
Poznanie litery E, e;
Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy głoskowej i sylabowej;
Rozwijanie umiejętności grafometrycznych dzieci;
Poznanie liczby 3;
Rozwijanie wyobraźni podczas tworzenia prac plastycznych.
Maszeruja dzieci drogą
Maszerują dzieci drogą, raz, dwa, trzy!
Lewą nogą, prawą nogą, raz, dwa, trzy!
A nad drogą słonko świeci
I uśmiecha się do dzieci,
Raz, dwa, raz, dwa, trzy! (BIS – cała zwrotka)
Maszerują dzieci drogą, raz, dwa, trzy!
Lewą nogą, prawą nogą, raz, dwa, trzy!
Naprzód zuchy, naprzód śmiało,
Będzie przygód tu niemało,
Raz, dwa, raz, dwa, trzy! (BIS – cała zwrotka)
Maszerują dzieci drogą, raz, dwa, trzy!
Lewą nogą, prawą nogą, raz, dwa, trzy!
A nad drogą słonko świeci
I uśmiecha się do dzieci,
Raz, dwa, raz, dwa, trzy!
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 Ulubione zajęcia.
23.10.2020 – 27.10.2020 r.
Cele:












Rozwijanie wyobraźni dzieci;
Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na dany temat;
Rozumienie pojęcia „zdanie prawdziwe”, „zdanie fałszywe”;
Wprowadzenie litery U, u;
Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej;
Doskonalenie umiejętności samodzielnego odczytywania sylab oraz krótkich wyrazów;
Doskonalenie umiejętności porównywania i przeliczania liczebności zbiorów;
Wprowadzenie znaki „=”;
Rozwijanie umiejętności odczytywania działań matematycznych;
Wdrażanie do szanowania cudzej własności;
Rozwijanie słuchu muzycznego.
Lubię deszcz
1. Babcia dziś znalazła w szafie niebieskie kalosze,
Całe lato smacznie spały z peleryną w grochy.
Ale jesień się zaczyna – chyba pora wstać,
Bo deszcz dzisiaj zaczął padać – kapu, kapu, kap.
Ref. Jesień na dworze, kalosze włożę,
i będę tańczyć, tańczyć, tańczyć w deszczu,
bo ja lubię deszcz.
Jesień na dworze, kalosze włożę,
i będę tańczyć w deszczu, bo ja lubię deszcz.
2. Przez dzień cały deszcz na dworze znów od rana leje,
a tu z szafy peleryna już się do nie śmieje.
Bo to jesień się zaczyna – chyba pora wstać
i deszcz dzisiaj znowu pada – kapu, kapu, kap.
Ref. Jesień na dworze…….
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Opracowała: Julia Bortel

