GRUPA XVI
LEŚNE SKRZATY

LISTOPAD

http://ancoco.centerblog.net/1603.html

1. LISTOPADOWE WSPOMNIENIA (29.10-02.11.2018)
2. JESIENNA POGODA (05.11-09.11.2018)

3. ZWIERZĘTA DOMOWE (12.11-16.11.2018)

4. ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ (19.11-23.11.2018)

Temat kompleksowy: LISTOPADOWE WSPOMNIENIA

(29.10-02.11.2018)
Cele:
•

Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.

•

Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama tata, brat, siostra.

•

Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny.

•

Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.

•

Wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń
elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu.

•

Zapoznanie dzieci z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów.

•

Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych.

•

Rozwijanie u dzieci zwinności i równowagi.

•

Kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu.

•

Pogłębianie więzi rodzinnej.

•

Doskonalenie małej motoryki.

•

Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi
i porządkowymi.

https://czarownyswiat.blogspot.com/2012/10/ostatni-moment-na-kasztany.htm

Ojciec Wirgiliusz
Ojciec Wirgiliusz
Uczył dzieci swoje,
A miał ich wszystkich
Sto dwadzieścia troje:
Hejże, dzieci, hejże ha!
Hejże ha, hejże ha!
Róbcie wszystko co i ja,
Co i ja.
https://i.ytimg.com/vi/6T3htiLEBHo/maxresdefault.jpg

Fotografie -Joanna Papuzińska
Lubię sobie podumać
nad zdjęciami w albumach.
Lubię popatrzeć sobie
na czas, co gdzieś już pobiegł.
Mama, jak była mała,
przebrana za kotka.
Młodzi babcia i dziadek schodzą z jakiejś góry.
Nieznajomy wujaszek
i nieznana ciotka,
tato w czapce wojskowej, okropnie ponury.
Rodziców ślub i wesele.
Andzia, Zuzia, Januszek, Zosia, Hania, Felek.
A tu łyse niemowlę gryzie własną nogę.
– To mam być ja?
– Ratunku!
– Uwierzyć nie mogę!
https://wakacyjnyczas.pl/images/2014/rodzina-2+2.jpg

Temat kompleksowy: JESIENNA POGODA

(05.11-09.11.2018)
Cele:
•
•
•

Doskonalenie technik zapamiętywania.
Rozwijanie spostrzegawczości.
Kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach
w zakresie 5.
•
Doskonalenie umiejętności rozumienia swoich uczuć
i emocji związanych z pogodą.
•
Poszerzenie słownika czynnego dzieci o pojęcia dotyczące zjawisk
przyrodniczych.
•
Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie.
•
Wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i
zwierząt.
•
Rozbudzanie ciekawości świata.
•
Prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków
z doświadczeń.
•
Dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy.
•
Rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej.
•
Kształtowanie sprawności manualnej.
https://pedagogicznie.files.wordpress.com/2015/03/4b.jpg?w=300&h=300

Jesienna szaruga-Dominika Niemiec
Za oknem szaro i buro, nawet niebo płacze.
I mama mówi, że nie pójdziemy na spacer.
Bo wieje i leje, za oknem taka plucha,
że wiatr mógłby porwać niejednego malucha.
A ja czuję się jakoś tak dziwnie,
nie wesoło, całkiem przeciwnie.
I nie wiem, skąd ten smutek się we mnie bierze.
Nie chcę się nawet bawić, tylko w łóżku leżę
lub wklejam nos w szybę i gapię się w kałuże.
A za oknem są ich chyba setki, małe, większe i te całkiem duże.
Mama przy mnie siada, mierzwi mi czuprynę
i o dziwo ma uśmiechniętą minę.
– Nie martw się kochanie, czasem, gdy za oknem leje,
mi też robi się smutno, tak to się już dzieje.
Na szczęście deszcz kiedyś ustanie i słońce zacznie świecić,
a wtedy uśmiechnie się twa buzia i buzie innych dzieci.

Temat kompleksowy: ZWIERZĘTA DOMOWE

(12.11-16.11.2018)
Cele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku
i obserwowania pogody.
Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
Wzmacnianie mięśni kręgosłupa.
Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
Rozwijanie logicznego myślenia dzieci poprzez rozwiązywanie zagadek
słownych.
Rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia
i klasyfikowania.
Rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z
rozpoznaniem głosów zwierząt.
Zapoznanie dzieci z techniką malowania opuszkami palców.
Rozwijanie słownika dzieci przez wprowadzenie pojęć: ssaki, ptaki, ryby –
klasyfikowanie zwierząt.
Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę.
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy na temat
swojego ulubionego zwierzęcia.
Wzmacnianie mięśni grzbietu.
Poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza.

https://zwierzetainformacje.pl/wp-content/uploads/2015/12/zwierz%C4%99ta-domowe300x203.jpg

Rybki. –Rymowanka
Raz rybki w morzu brały ślub
i tak chlupały: chlup, chlup, chlup.
A wtem wieloryb wielki wpadł
i całe towarzystwo zjadł.

Urodziny Misia-Małgorzata Strzałkowska
Hej, chłopaki! Hej, dziewczyny!
Miś ma dzisiaj urodziny,
więc z najdalszych kątków świata
każdy gna do jubilata!
Wokół brawa i wiwaty,
podarunki, ciacha, kwiaty,
figle, psoty, baloniki
i zabawy w takt muzyki!
Miś na torcie zdmuchnął świeczki,
chapsnął miodu trzy spodeczki
i zerkając dookoła,
mruczy sobie „Sto lat… Sto lat…”.
Hej, chłopaki! Hej, dziewczyny!
Miś ma dzisiaj urodziny!
Miś ma swoje święto dzisiaj!
A więc hopla! W górę Misia!
https://partybudziki.pl/pol_pm_Serwetki-urodzinowe-Misiu-20szt-33x33-1818_1.jpg

Temat kompleksowy: ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ

(19.11-23.11.2018)
Cele:















Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
Kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania.
Rozwijanie umiejętności tanecznych.
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
Poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się
na jego temat.
Kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody (dostrzeganie zmian
zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy).
Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 6.
Rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w
Polsce.
Kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w
zakresie 3.
Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.
Doskonalenie umiejętności współdziałania.
Wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy.
Kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt.

Ptaszki zimową porą- sł. i muz. Agnieszka Jędrzejewska-Stachura
Jestem wróbelkiem, ćwir, ćwir, ćwir,
szare mam piórka i mały dziobek,
kiedy okruszki dajesz mi,
wtedy wesoło ćwierkam sobie:
ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir,
ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir.

Ja jestem wroną, kra, kra, kra,
czarne mam pióra i ostry dziób,
jeśli mi zimą jeść coś dasz,
chętnie zostanę z tobą tu.
Kra, kra, kra, kra, kra, kra,
kra, kra, kra, kra, kra, kra.
Jestem bocianem, kle, kle, kle,
mam długie i dziób czerwony,
zimą nie spotkasz nigdy mnie,
bo odlatuję w ciepłe strony.
Kle, kle, kle, kle, kle, kle,
kle, kle, kle, kle, kle, kle.
Chodzi lisek koło drogi
Chodzi lisek koło drogi,
nie ma ręki ani nogi,
trzeba liska pożałować,
kromkę chleba mu darować,
lis, lis… masło zgryzł,
a bułeczkę zostawił,
i w gonitwę się bawił.

https://cdn.arena.pl/3eb1410fdf874c8b16d589bbf1fe499a-product_lightbox.jpg

opracowała M. Zakrzewska

