GRUPA XVI
LEŚNE SKRZATY
LUTY

http://ancoco.cente
rblog.net/1603.htm
l

1. Baśnie, bajki, legendy 04.02.2019-08.02.2019 rok
2. Bale, bale w karnawale 11.02.2019-15.02.2019 rok
3. W dawnych czasach 18.02.2019-22.02.2019 rok
4. Wynalazki 25.02.2019-01.03.2019 rok

Temat kompleksowy:

Baśnie, bajki, legendy
(04.02.2019-08.02.2019 rok)

Cele:
 kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów
literackich
 rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia
 rozbudzanie zainteresowania książką i literaturą dla dzieci
 rozwijanie spostrzegawczości
 kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
 doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi
 rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z
chronologią wydarzeń
 rozbudzanie fantazji i wyobraźni
 rozwijanie umiejętności teatralnych

https://gratka.pl/nauka-rozrywka/magiczne-basnie-bajki-wiersze-hit2018/oi/5088324?oferta-archiwalna

„Bajeczki” (U. Piotrowska)
Na półkach mieszkają książeczki.
W książeczkach mieszkają bajeczki.
Opowiem o nich wam,
bo wszystkie dobrze znam.
Opowiem o nich wam,
bo wszystkie dobrze znam.
W bajeczkach znajdziecie rycerzy,
królewnę, co spała na wieży,
i dobrych wróżek sto,
i czarownicę złą,
i dobrych wróżek sto,
i czarownicę złą.

http://www.psp6nsol.pl/tre
%C5%9B%C4%87/rycerze-pana-jezusa

A kiedy się dziecko zasłucha,
to wróżki mu szepczą do ucha.
Pokochaj bajek świat na wiele, wiele lat.
Pokochaj bajek świat na wiele, wiele lat.

http://www.dekoratoramator.pl/2014/09/poeczki-w-pokoju-dziecka.html

Temat kompleksowy: Bale,

bale w karnawale
11.02.2019-15.02.2019 rok

Cele:
 zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi
 kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów wg podanych cech,
wyszukiwanie cech wspólnych przedmiotów
 kształtowanie umiejętności tworzenia zbioru wg podanej kategorii,
 poznamy pracę fryzjera,
 kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby,
 kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,
zapoznanie z podstawowym krokiem samby,


wykonamy maski karnawałowe

www.szlakiwyobrazni.pl/2018/01/bale-w-karnawale.html

„Przedszkolna samba”- piosenka
sł. Stanisław Karaszewski, muz. Tomasz Strąg

Brazylijska dżungla, tropikalny gąszcz,
Płynie Amazonka, a w niej wielki wąż
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara
Tylko lama tańczy sama, z kangurem zła to para.
Ref. Tańczymy sambę wszyscy razem w kole,
Brazylijską sambę tańczy całe przedszkole. x2
Brazylijska dżungla, tropikalny las
Brazylijska samba, niech rozgrzewa nas
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara
Tylko lama tańczy sama, z kangurem zła to para.
Ref. Tańczymy sambę wszyscy razem w kole,
Brazylijską sambę tańczy całe przedszkole. X2

https://www.youtube.com/watch?v=48XcJ621b7E

Temat kompleksowy:

W dawnych czasach
18.02.2019-22.02.2019 rok

Cele:
 kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem,
 wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem dinozaurów,
 rozbudzanie ciekawości badawczej,
 kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni ruchowej i ekspresji ruchowej,
 poznanie różnych form ekspresji artystycznej - rysowanie węglem,
 kształtowanie umiejętności manualnych,
 rozwijanie pomysłowości dzieci,
 rozwijanie umiejętności rzutu i chwytu,
 kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania, w
którym zbiorze jest ich mniej, w którym więcej, a w którym tyle samo,
 doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.

https://blog-n-roll.pl/en/node/117422#.XFSa7VxKjIU

„W kopalni” – wiersz (T. Kubiak)
Górnik świdrem węgiel kruszy,
z latarenki światło spływa.
Już wagonik z węglem ruszył,
winda w górę go porywa
Jutro węgla bryły czarne,
kolejarze w świat powiozą,
A pojutrze-piece nasze
będą grzały na złość mrozom

https://miastodzieci.pl/piosenki/w-kopalni/

Temat kompleksowy: Wynalazki

25.02.2019-01.03.2019 rok
Cele:
 Doskonalenie umiejętności tworzenia prac technicznych z wykorzystaniem
różnych materiałów
 Wzbogacenie zasobu słownictwa związanego z podróżowaniem, środkami
transportu
 Kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych
 Kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania, w
którym jest mniej, więcej i tyle samo
 Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

https://komorkomania.pl/4962,czy-wkrotce-wielordzeniowy-smartfon-zastapi-mi-komputer

„Robot” (autor nieznany)
Jestem robot ciach, ciach, ciach,
cały jestem z zimnych blach,
zimne ręce, zimne nogi
pełno śrubek w głowie mam
czy umiecie drogie dziecięcych
zrobić, to co ja

https://www.alfacentrum.pl/aktualności/one,8,,24,akcja-robot. Html

„Rakieta” - wiersz
Barbara Lewandowska
Kolejami, samolotem
dobrze jeździ się po świecie,
ale ja wciąż marzę o tym,
by pilotem być w rakiecie.
Stoi pojazd mój przed bramą…
Ja po srebrnych wchodzę schodkach.
- Do widzenia tato, mamo!
Nowy Rok po drodze spotkam.
I w godzinę – albo krócej –
Księżyc, gwiazdy w krąg objadę…
i na Ziemię potem wrócę,
aby w domu zjeść obiadek.

https://www.ceneo.pl/50569817
Opracowała: Anna Sokołowska

