TREŚCI PROGRAMOWE
REALIZOWANE
W GRUPIE XVI
„Leśne Skrzaty”
W MIESIĄCU MARCU
TEMATY KOMPLEKSOWE:
 “Mali Odkrywcy”
01.03-05.03.2021r.
 “Tajemnice Świata”
08.03-12.03.2021r.
 “Nadchodzi Wiosna”
15.03-19.03.2021r.
 „Wiosna tuż tuż”
22.03-26.03.2021r.
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TEMAT KOMPLEKSOWY:
„Mali Odkrywcy”

Termin realizacji: 01.03-05.03.2021r.
Zadania:
 W tym tygodniu dowiem się, co to jest DOCIEKLIWOŚĆ.
Będziemy zadawać pytania – już rozumiemy, że należy pytać o
wszystko, co nas interesuje, i że nie ma pytań nieważnych.
 Odbędziemy wiele wypraw w Kosmos, a dzięki nim nauczymy się
odróżniać gwiazdy od planet, dowiemy się, dlaczego czasem jest
noc, a czasem dzień, jak ważna jest praca astronauty i jak wiele
trzeba umieć, żeby nic zostać.
 Przypomnimy nazwy planet w Układzie Słoneczny - Słońce to
gwiazda. Przypomnimy sobie, kim był Mikołaj Kopernik – jeden z
najsławniejszych Polaków.
 Często będziemy pracować w zespole, bo wiele możemy się
nauczyć od swoich kolegów i koleżanek; poza tym pracować
razem jest weselej.
 Poznamy nową literę p, P będziemy umieli przeczytać nowe
słowa, a nawet całe zdania lub ułożyć podpis pod obrazkiem.
 Jeszcze lepiej dodajemy i odejmujemy na kasztanach,
fasolkach, palcach, a niektórzy z nas w pamięci. To, co
policzymy, potrafimy ułożyć z liczb i znaków +, =. Zaczynamy
rozumieć, co to znaczy ułożyć zadanie z treścią do obrazka –
będziemy doskonalić te umiejętności.
 Poznamy piosenkę Kosmiczna wyprawa; będziemy śpiewać ją,
bawić się przy jej melodii, grać na instrumentach.
 Dowiemy się, dlaczego kamień i papierowa kulka spadają tak
samo szybko – jeśli będziecie chcieli to Wam o tym opowiemy.
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NAKLEJKI NA ŚCIANĘ KOSMOS ASTRONAUTA SPACE eco 9401537382 - Allegro.pl

TEMAT KOMPLEKSOWY:
„Tajemnice świata”
Termin realizacji:08.03-12.03.2021r.
Zadania:

 W tym tygodniu dalej rozmawiamy o dociekliwości i o tym, jak









ważne w życiu jest zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi. Już
rozumiemy, że aby dużo wiedzieć, należy zadawać pytania.
Wiemy, jak wiele z tego, co nas otacza, to wynalazki, które ktoś
wymyślił; potrafił to zrobić, bo był dociekliwy i chciał zmieniać
świat.
Będziemy rozmawiać o tym, że prąd to jeden z
najważniejszych wynalazków, ale aby chronić naszą planetę,
musimy produkować go ekologicznie – bez dymu i odpadów.
Dowiemy się, że w Internecie możemy znaleźć bardzo dużo
odpowiedzi na pytania, ale musimy to robić bezpiecznie – pod
opieką dorosłych, bo czyha tam na nas wiele pułapek. Wiemy, że
mamy fajne i ciekawe pomysły na wymyślanie i tworzenie
różnych rzeczy
Poznamy nową literę w, W. Będziemy mogli przeczytać nowe
słowa, a nawet całe zdania lub ułożyć podpis pod obrazkiem.
Coraz lepiej rozumiemy, co to znaczy pierwszy, drugi, trzeci;
dodajemy i odejmujemy na kasztanach, fasolkach, palcach, a
niektórzy z nas w pamięci. To, co policzymy, potrafimy ułożyć z
liczb i znaków +, =. Zaczynamy rozumieć, co to znaczy ułożyć
zadanie z treścią do obrazka – spróbujemy zrobić to sami.
Wiemy, co to są drożdże, do czego się ich używa sprawdzimy
czy potrafią też nadmuchać balon.
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TEMAT KOMPLEKSOWY:

„Nadchodzi wiosna”

 Termin realizacji: 15.03-19.03.2021r.
Zadania:
 W tym tygodniu porozmawiamy o tym, jak ważna jest praca i jej efekty,
które dają nam powody do dumy. Poznamy wartość, jaką jest
DUMA Z PRACY. Wiemy, że każdy rodzaj pracy zasługuje na
szacunek. Dzięki pracy człowiek zaspokaja swoje potrzeby i
potrzeby innych ludzi. Dzieci także pracują – ucząc się czy
pomagając w obowiązkach domowych.
 Nadchodzi wiosna i wszystko zaczyna budzić się do życia –
powracają ptaki, widać pierwsze rośliny, jest coraz cieplej;
umiemy to dostrzec i nazwać. Wiosna to czas porządków w
szafie, w domu i na podwórku czy w ogrodzie. My też wykonamy
wiele prac związanych z wiosennymi porządkami.
 Poznamy nową literę c, C Możemy przeczytać nowe słowa, a
nawet całe zdania lub ułożyć podpis pod obrazkiem.
 Coraz lepiej dodajemy i odejmujemy na kasztanach, fasolkach,
palcach, a niektórzy z nas w pamięci. To, co policzymy,
potrafimy ułożyć z liczb i znaków +, =. Układamy zadania z
treścią do obrazków.
 W różny sposób będziemy bawić się przy piosence Drzewo
mieszkanie i przy utworze Ptasi berek Tadeusza Kassaka.
 Dowiemy się że rośliny oddychają prawie tak samo jak ludzie –
wykonamy doświadczenie – deszcz w słoiku.
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młode drzewo wiosna z kwiatami - sylwetka
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TEMAT KOMPLEKSOWY:

„Wiosna tuż, tuż”

 Termin realizacji: 22.03-26.03.202r1.
Zadania:
 Poznamy pracę rolnika i dowiemy się jak trudzi się,
żebyśmy mieli co jeść. Zwłaszcza teraz, gdy za progiem
czeka wiosna i trzeba wszystko siać i sadzić. W
gospodarstwie pojawiają się także młode zwierzęta,
którymi trzeba się zaopiekować.
 Szeroko otwieramy oczy i codziennie widzimy coś
nowego – to, jak zmienia się przyroda wokół nas.
Widzieliśmy już pierwsze wiosenne kwiaty i słuchaliśmy
śpiewu ptaków.
 Poznamy nową literę j, J – będziemy umieli ją nazwać,
znaleźć, kreślić w powietrzu i w liniaturze. Będziemy
mogli przeczytać nowe słowa, a nawet całe zdania lub
ułożyć podpis pod obrazkiem.
 Coraz lepiej dodajemy i odejmujemy na kasztanach,
fasolkach, palcach, a niektórzy z nas w pamięci. To, co
policzymy, potrafimy ułożyć z liczb i znaków +, -, =.
Całkiem sprawnie układamy zadania z treścią i potrafimy
je rozwiązywać.
 Nauczymy się nowego tańca, który nazywa się Furman.
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„KAŁUŻOWY DESZCZ”
Muz: A. Skorupka, sł.: A. Warecka
Biegać po kałużach to przyjemność duża,
chlapać się wesoło każde dziecko chce.
Biegać po kałużach i po deszczach, burzach,
pryskać wszystkim wkoło to zabawa jest.
Kto w kaloszach chodzi i jak kaczka brodzi,
wody się nie boi, dobrze bawi się.
Gdy będziemy duzi, wtedy do kałuży
nie będziemy wchodzić – każdy o tym wie.
Wyjdę sobie na podwórze, takie fajne są kałuże,
kiedy pada deszcz, kałużowy deszcz.
Dziś na spacer pójdę z tatą i w kałuży się pochlapię,
kiedy pada deszcz, kałużowy deszcz.

Kiedy zła pogoda, to niewielka szkoda,
bo w kałuży woda do zabawy jest;
a jak deszcz na dworze, mogę w każdej porze,
gdy kalosze włożę, dobrze bawić się.
Biegać po kałużach to przyjemność duża,
dzisiaj z nami mama będzie biegać też.
Mamo włóż kalosze, a jak cię poproszę,
pobiegniemy razem, kiedy pada deszcz.
http://efkaikoty.blogspot.com/2011/07/w-deszczu.html
https://pixabay.com/pl/chmura-pogoda-deszcz-opady-deszczu-37011/

Propozycje wiosennych zabaw matematycznych
 „Skoczne świerszcze”. Na naszej wiosennej, leśnej
polance zjawiają się świerszcze. Dobierzcie się w
pary i ułóżcie przed sobą szereg kwiatków (każda
para wybiera sobie garść tekstylnych lub wcześniej
wyciętych kwiatów). Świerszcze będą skakały na co
drugi kwiatek od lewej strony. Zaznaczcie kuleczkami
z plasteliny co drugi kwiatek od lewej strony. Rodzic sprawdza, czy
zadanie zostało wykonane prawidłowo. Następnie zadaniem dzieci będzie
ułożyć kuleczki na co trzecim kwiatku od prawej strony, co czwartym
kwiatku od lewej strony oraz na co piątym od prawej. Dzięki tej zabawie
utrwalamy aspekt porządkowy liczb, a także doskonalimy umiejętność
przeliczania.
 „Żabki i kukułka”. Rodzic umieszcza na środku dywaniki lub tkaninę
imitujące jeziorko oraz sylwety żabek. Wcześniej razem z dzieckiem
możemy przygotować papierowe żabki. Poruszajcie się, skacząc jak żabki
wokół leśnego jeziorka. Podczas przerwy w muzyce usiądźcie nad
„jeziorkiem” i posłuchajcie „kukułki”. Każdy po cichu policzy, ile razy
zakukała. (Rodzic wydaje odgłosy. Dzieci podają ich liczbę). Do jeziorka
wskoczy właśnie tyle „żabek”, a reszta zostanie „na brzegu”. Potem dzieci
znów poruszają się jako żabki, a w czasie pauzy liczą, ile razy odezwała się
„kukułka”. Ustalają, ile żabek musi „wskoczyć” lub „wyskoczyć” z jeziorka,
by ich liczba zgadzała się z ilością odgłosów kukułki.
 Gdzie jest więcej zawilców? Pani Wiosna spacerując po lesie, ozdabiała
trawę leśnymi zawilcami. Zapamiętajcie, ile jest teraz kwiatów w każdym
zbiorze. Rodzice umieszczają na dywanie cztery „kępki trawy” ze zbiorami
kwiatów. Razem z dziećmi przeliczają elementy każdego zbioru. Następnie
dwa zbiory kwiatów
zostają zakryte. Dzieci
odgadują, w którym z
zakrytych zbiorów było
więcej zawilców. Zbiory
zostają
odkryte
i
okazuje się, czy dzieci
miały rację. Ważne, by padło stwierdzenie, że dana liczba jest większa od
tej drugiej. Potem zostają zakryte dwa inne zbiory i zabawa trwa dalej.
Można też utrudnić sytuację i zmienić ilość elementów w poszczególnych
zbiorach.

