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Tematy kompleksowe:

Czas realizacji

1. Płynie czas.

04.01.2021 – 08.01.2021 r.

2. Młodsi i starsi.

11.01.2021 – 15.01.2021 r.

3. Sport to zdrowie.

18.01.2021 – 22.01.2021 r.

4. Dbam o zdrowie.

25.01.2021 – 30.01.2021 r.

Płynie czas.

04.01.2021 – 08.01.2021 r.
Cele:











Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania opowiadania;
Doskonalenie umiejętności oceniania postępowania bohaterów opowiadania;
Ćwiczenie wypowiedzi poprawnej pod względem stylistycznym;
Zapoznanie dzieci z literą „z”, „Z”;
Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy głoskowej;
Zapoznanie dzieci z historią powstania zegara;
Utrwalenie nazw dni tygodnia, globalne odczytywanie ich nazw;
Rozumienie pojęcia wczoraj, dziś, jutro;
Kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem;
Zapoznanie znaku graficznego „+”.
Zegary
muz. M. Terlikowska, sł. E. Pałłasz

1. U zegarmistrza gra muzyka
aż się zasłuchał cały dom,
bo sto zegarów naraz tyka,
a jeden bije: bim, bam, bom.
Ref.: Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk.
Bim, bam, bom./2x
2. Zegar z kurantem przerwał drzemkę,
aż stare kółka drgnęły w nim
i oto zegar gra piosenkę,
starą melodię rym, cym, cym.
Ref.: Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk.
Rym, cym, cym. /2x
3. U zegarmistrza dzwoni budzik,
niech się obudzi ten kto śpi,
zaraz kukułka się obudzi,
co nie kukała cztery dni.
Ref.: Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk.
Cztery dni. /2x

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/szablon-zegar-ladny-dzieci_4228208.htm

Młodsi i starsi.
11.01.2021 – 15.01.2021 r.

Cele:








Uwrażliwianie dzieci na potrzebę pomagania starszym;
Wzmacnianie więzi rodzinnych;
Zapoznanie dzieci z literą „b”, „B”;
Doskonalenie umiejętności odczytywania krótkich wyrazów;
Rozwijanie kreatywności podczas wykonywania prac plastycznych;
Doskonalenie umiejętności prowadzenia dialogu;
Ćwiczenie umiejętności sprawnego dodawania i odejmowania na konkretach.
List do babci
M.Bogdanowicz

Kochana babciu.
KROPKA.

[Piszemy palcem na plecach dziecka]
[z wyczuciem naciskamy plecy w jednym miejscu]

Piszę Ci, że mamy w domu kotka.

[kontynuujemy pisanie]

KROPKA.

[znów stawiamy kropkę]

Kotek chodzi,

[kroczymy palcami]

kotek skacze,

[„skaczemy”, opierając dłoń na przemian na przegubie i palcach]

kotek drapie ,

[delikatnie drapiemy dziecko po plecach]

kotek chrapie.

[opieramy na nich głowę i udajemy chrapanie]

Składamy list

[krzyżujemy ręce dziecka]

Naklejamy znaczek

[dotykamy jego czoła wewnętrzną stroną dłoni]

I zanosimy na pocztę

[bierzemy dziecko na ręce i spacerujemy z nim]

https://pl.pinterest.com/pin/770467448724480368/

Sport to zdrowie.
18.01.2021 – 22.01.2021 r.
Cele:
 Rozumienie pojęcia uczciwości;










Zapoznanie dzieci z zasadą „Fair play” w sporcie;
Zapoznanie dzieci z walutą krajową;
Wprowadzenie litery „n”, „N”;
Doskonalenie umiejętności rozwiązywania rebusów;
Wzbogacenie słownictwa dzieci o nazwy sprzętów sportowych;
Poznawanie nazw dyscyplin sportów;
Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci oraz pamięci słuchowej;
Doskonalenie umiejętności odczytywania globalnego wyrazów.
Sypie śnieg
muz. sł. A. Furmanik - Celejewski

1. Sypie śnieg, sypie snieg,
sypie biały śnieżek.
Raz nasypie się do butów,
raz jest za kołnierzem.(bis)
2. Pada śnieg, pada śnieg,
biały śnieżek pada.
Biały bałwan śnieżne bajki
dzieciom opowiada.(bis)
3. Prószy śnieg, prószy śnieg,
biały śnieżek prószy.
Już ozdobił gwiazdeczkami
zającowi uszy.(bis)

https://capital-parking.pl/sport/sporty-zimowe.html

Dbam o zdrowie.
25.01.2021 – 30.01.2021 r.
Cele:


Poznanie
zasad zdrowego stylu życia;

Rozwijanie
świadomości wypływu zdrowego odżywiania i aktywności ruchowej na nasze
zdrowie;

Wprowadze
nie litery „s”, „S”;

Doskonalen
ie umiejętności budowania poprawnych zdani podczas wypowiedzi;

Zapoznanie
dzieci z cyfrą 6;

Kształtowa
nie właściwych nawyków higienicznych;

Rozwijanie
poczucia rytmu;

Doskonalen
ie analizy i syntezy sylabowej;

Rozróżniani
e liter pisanych i drukowanych.
Na aerobiku
A. Edyk – Psut

Aerobik – skłony, skręty
I chwytanie się za pięty.
Jak myślicie drogie panie,
Gimnastyka to czy taniec?
W prawo, w lewi i z powrotem,
W przód, do tyłu i z obrotem.
Energicznie, równo, z wdziękiem,
Coraz pewniej, coraz piękniej.
Coraz szybciej, w rytm muzyki.
Nie nadążam, kroki mylę,
Więc odpocznę teraz chwilę.

https://www.pp21.pl/gimnastyka-korekcyjna-14-04-2020r/

