GRUPA XIV
MUCHOMORKI
LUTY

https://podmagnolia.pl/czyzynska/galeria/muchomorki-zajecia-w-biedronkach/

Tematy kompleksowe:
1. Siły przyrody
2. Cztery żywioły
3. Wielka wyprawa
4. Nasze podróże

Termin realizacji:
01.02.2021r.-05.02.2021r.
08.02.2021r.-12.02.2021r.
14.02.2021r.-18.02.2021r.
22.02.2021r.-26.02.2021r.

Siły przyrody
01.02.2021r.-05.02.2021r.
Cele:

kształtowanie postaw proekologicznych, właściwego stosunku do ochrony środowiska,
wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska
(segregacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu)


rozumienie znaczenia wyrażenia surowce wtórne, bioodpady



kształtowanie umiejętności czytania globalnego wyrazów: papier, szkło, plastik, bio



zapoznanie z niektórymi minerałami występującymi w ziemi oraz z zawodem geologa



rozwijanie zainteresowań światem przyrodniczym



poszerzenie słownictwa dzieci o nazwy minerałów: halit, ametyst


zapoznanie dzieci z obiegiem wody w przyrodzie na podstawie opowiadania, rozwijanie
myślenia przyczynowo-skutkowego

poznanie piosenki „Cztery żywioły”, wyrabianie poczucia tempa z wytrzymywaniem
określonej liczby pauz


wdrażanie dzieci do racjonalnego gospodarowania wodą


rozumienie znaczenia wody dla życia zwierząt i roślin, a także zagrożeń ze strony wody jako
żywiołu

„Cztery żywioły”
sł. Urszula Kamińska
muz. Krzysztof Mroziński

1. Płynie w rzece, szumi w morzu oraz kranie.
W niej się myjesz i musisz ją pić.
Tak jak ryba bardzo lubisz w niej pluskanie.
Ale gradem też potrafi nieraz bić.
Ref.: Cztery wielkie żywioły świata.
Każdy jest nam potrzebny, by żyć.
Woda, ogień, ziemia, powietrze.
Jednak groźne potrafią też być!
2. Jego blaskiem płoną świeca i ognisko.
Chłód i ciemność oddala, jak wiesz.
Grzeje piece i ugotujesz na nim wszystko.
Lecz pożarów przyczyną jest też.
Ref.: Cztery wielkie żywioły świata…
3. Dmucha w żagle i wiatrakom siłę daje.

W lemoniadzie bąbelkami kusi cię.
Nim w balonik dmuchasz i oddychasz stale.
A w tornado też potrafi zmieniać się.
Ref.: Cztery wielkie żywioły świata…
4. Ona daje nam schronienie i jedzenie.
I z jej skarbów korzystamy cały czas.
Po niej biegać, skakać miło jest szalenie.
Choć lawiną też zaskoczyć może nas.
Ref.: Cztery wielkie żywioły świata…

https://samequizy.pl/jaki-zywiol-wolisz/

Cztery żywioły
08.02.2021r.-12.02.2021r.

Cele:


zapoznanie z powietrzem – żywiołem potrzebnym i groźnym



kształtowanie umiejętności dostrzegania walorów czystego powietrza



budzenie świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych



zapoznanie ze sposobami wykorzystania powietrza przez człowieka



poznanie niektórych właściwości powietrza podczas eksperymentowania



poznanie żywiołu ognia, zagrożeń i korzyści, które niesie


rozumienie zakazu zabawy zapałkami, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na
określony temat


doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach



rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wzbogacanie wiadomości na temat wulkanów



czytanie globalne: Etna, wulkan, lawa, krater, erupcja


rozwijanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania,
budzenie wiary we własne możliwości i umiejętności

„Wiatraki”
Agnieszka Frączek

– Mamo, co to za straszydła?
Zamiast liści mają skrzydła…
Chcą pofrunąć niczym ptaki?!!!
– Mamo, co to za dziwaki?!
Zobacz, nogi mają w paski!…
– Ech, maluchy, ech, głuptaski –
szepce mama, rozbawiona
i tłumaczy, jak to ona:
– To nie drzewa ani ptaki,
to po prostu są wiatraki!
Kiedy wiatr w ich skrzydła dmie,
kręcą się, czy chcą, czy nie,
gnają, pędzą, a my stąd
w całym domu mamy prąd.

https://www.papelia.pl/pl/p/Zestaw-kreatywny-dla-dzieci

Wielka wyprawa
14.02.2021r.-18.02.2021r.
Cele:


kształtowanie umiejętności odkrywania, dostrzegania w najbliższym otoczeniu nowych
rzeczy, zjawisk


rozwijanie ciekawości i wrażliwości na walory otocznia


poznanie liter r, R, kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej
oraz głoskowej


czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów


doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw różnych pojazdów, dzielenia
ich na powietrzne, wodne i lądowe


zapoznanie z cyfrą 7, doskonalenie umiejętności dokładnego przeliczania


rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu przez tworzenie akompaniamentu do
muzyki, rozwijanie umiejętności przekładania rytmu dźwiękowego na rytm ruchowy

nabywanie umiejętności obserwowania, wnioskowania na podstawie pracy z mapą,
rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci


rozwijanie umiejętności planowania i konstruowania gry planszowej

Kolory tęczy
Barbara Dankiewicz

Ile kolorów tęcza ma?
Policz ty, policzę ja.
Czerwony to symbol gorąca,
a żółty – barwa ciepłego słońca.
Pomarańczowy jest jak mandarynka,
a zielony jak trawa i żaby śmieszna minka.
Niebieski jak chabry i niezapominajki,
A granatowy jak ciemne morze z pięknej bajki.
Pozostał jeden – jak śliwka fioletowy –

https://allegro.pl/oferta/teczowa-poduszka-serce-tecza-lgbt-walentynki

I obraz tęczy mamy już gotowy.

Nasze podróże
22.02.2021r.-26.02 .2021r.

Cele:


rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego
różnorodności

poszerzenie słownika dzieci o wyrażenia dotyczące nazw geograficznych: Antarktyda,
Himalaje, czytanie globalne wyrazów las tropikalny, wydmy, piramidy, pustynia


uwrażliwienie na piękno fauny i flory


zapoznanie z ciekawostkami podróżniczymi, rozwijanie ciekawości poznawczej
dzieci

poznanie liter g, G, kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy
sylabowej oraz głoskowej

zapoznanie dzieci z położeniem biegunów północnego i południowego, poznanie
środowiska życia Inuitów (zwanych Eskimosami), sposobem ich ubierania się,
przemieszczania, budowania domów


zapoznanie z terminem polarnik


zapoznanie ze zwierzętami zamieszkującymi Arktykę i Antarktydę, rozwijanie
zainteresowań światem zwierząt

zapoznanie dzieci z położeniem równika, wzbogacanie słownictwa o wyrażenia:
równik, Sahara, Afryka, Brazylia


poznanie nazw i wyglądu zwierząt żyjących w ciepłych rejonach świata

„Podróże, podróże „
Jan Brzechwa

Czeka pociąg, stoją wagony,
jeden zielony, drugi czerwony.
Pasażerom oczy się śmieją:
Pojedziemy w świat koleją.
Podróże, podróże, to zabawa ciekawa.
Podróże, podróże, to daleka wyprawa.
Choć nasze podwórze niepozorne, nieduże,
lecz nasza zabawa to dalekie podróże.
Teraz mamy wielką ochotę
lecieć w nieznany świat samolotem.
Ziemia w dole za chmurą znika,
każdy zmienia się w lotnika.
Płynie statek, statek olbrzymi,
fala się mieni, komin się dymi.

Nowy ląd nam się wnet ukaże,
każdy z nas jest marynarzem.

https://redro.pl/tapeta-podroze-i-podroze-swiatowe,114326279

Opracowała: Anna Sokołowska

