ZADANIA NA LUTY
DLA GRUPY II
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1. „Zimo baw się z nami!”
Termin realizacji: 1 II – 9 II 2018
2. „Tak mija czas”
Termin realizacji: – 12 II – 16 II 2018
3. „Wyprawa w kosmos”
Termin realizacji: 19 – 28 II 2018 - temat realizowany metodą projektu”

Temat kompleksowy nr 1:
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„Zimo baw się z nami”
Termin realizacji: 1 II – 9 II 2018
Zadania dydaktyczne:
 Będziemy rozwijali umiejętność uważnego słuchania dłuższego
utworu literackiego;
 Poćwiczymy myślenie logiczne – określanie przyczyny i
przewidywanie skutków;
 Będziemy obserwowali zmiany zachodzące
w przyrodzie zimą; zwrócimy uwagę na koloryt i piękno przyrody w
zimowej szacie
 Poznamy wybrane właściwości fizyczne śniegu i lodu, dowiemy się że
zatrzymuje w sobie zanieczyszczenia.
 Utrwalimy znajomość figur geometrycznych;
 Będziemy doskonalili umiejętność liczenia;
 Poznamy sytuacje zagrażające bezpieczeństwu: bawienia się
w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na
zamarzniętym stawie.

 Będziemy rozwijali umiejętności tworzenia prostych kolekcji np.
segregowali sylwety bałwanków według: budowy, nakrycia głowy i
tego, co trzymają w rękach
 rozwijanie sprawności manualnej – pomalujemy białą farbą na
niebieskiej kartce na temat zimowych zabaw
 Wykonamy ćwiczenia pantomimiczne – Co to za dyscyplina
sportowa?
 Wysłuchamy o p o w i a d a n i a H. Zdzitowieckiej „Zabawy na
śniegu”
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Piosenka „Tak się zachmurzyło”

ak się za murzy o s onko się ukry o
Pada pada śnieżek bia y dawno go nie by o.
Pada pada śnieżek bia y dawno go nie by o.
C odźmy na sane zki

op y i dziewe zki.

Pojedziemy wszys y razem z wysokiej góre zki.
Pojedziemy wszyscy razem z wysokiej góre zki.
Pędzimy pędzimy ni się nie boimy.
Aż tu nagle bę na śnieżek
I wszys y już leżymy.

Temat kompleksowy nr 2:
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Tak mija czas”
Termin realizacji: 12 II – 16 II 2018
Zadania dydaktyczne:
 Utrwalimy dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych
następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 Posłuchamy wiersza J. Minkiewicz Zegarmistrz.
 Będziemy oglądali pary obrazków i wskazywali w każdej parze
obrazek, który przedstawia to, co zdarzyło się wcześniej

 Obejrzymy obrazki różnych zegarów. Wyszukamy wśród nich takie
same zegary

 Porozmawiamy na temat przemijania czasu, zmierzymy stoperem, ile
czasu zajmuje nam wykonywanie różnych czynności.
 Pobawimy się w ogrodzie przedszkolnym;
 Wykonamy ciekawe prace plastyczne;

Piosenka „Gawron”
muzyka: F. Rybicki
słowa: M. Januszewska

Chociaż gawron trochę siwy,
ale jeszcze urodziwy.
Stąpa dzielnie, pierś wypina,
jeszcze go się humor trzyma.
Gawron, gawron, gawronie,
drepczesz ładnie koło mknie!
Ja cię lubię, a ty mnie,
gawron, gawron, gawronie!
A gdy wraca z pól szerokich,
stuka dziobem w szyby okien.
Nalatałem się po świecie,
wpuśćcie mnie do domu, dzieci!
Gawron, gawron, gawronie,
drepczesz ładnie koło mknie!
Ja cię lubię, a ty mnie,
gawron, gawron, gawronie!
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Temat kompleksowy nr 3:
“Wyprawa w kosmos”
- temat realizowany metodą projektu
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Termin realizacji: 19 – 28 II 2018
Zadania kompleksowe:

 Poznamy nazwy wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars,
Wenus; poprosimy rodziców o wspólne z dziećmi wyszukanie
ciekawostek na ich temat;
 Wyszukamy i zgromadzimy w „kąciku projektu” literaturę, zdjęcia,
albumy związane z kosmosem;
 Poznamy zawody związane z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma.
 Pobawimy się przy użyciu rożnych klocków w zabawy:
„Konstruujemy rakiety”
 Nauczymy się piosenki ‘Trzej kosmici”
 Będziemy rozwijali umiejętność liczenia
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PIOSENKA „MISJA W KOSMOSIE”
muzyka: Darius Gall; słowa: Daria Druzgała

Misja wśród gwiazd, kosmos woła już nas
Czas ruszyć na ratunek
Przygód to czas
W tej rakiecie pędzimy pośród gwiazd
Kosmos wola nas
Gwiezdna mapa nam dziś
Wskazuje już kierunek
Lećmy więc tam
Ta planeta potrzebuje nas !
Obracamy już kurs i każda z nas,
Kosmiczne tu zadanie ma
Co czeka tam wśród tylu gwiazd
Wszechświat wola nas
Planety tej magiczny blask
Widzimy więc lądować czas
Poznajemy ją, odkryjemy dziś Tajemnic wiele ma !
Misja wśród gwiazd,
Kosmos woła już nas
Czas ruszyć na ratunek.
Przygód to czas.
W tej rakiecie pędzimy pośród gwiazd!
Opra owa a M. Radkowska-Brudek

