ZADANIA NA LISTOPAD
DLA GRUPY II
Tematy
Kompleksowe

1. „Mój dom”
Termin realizacji: 05.11-09.11.2018

2. Moja rodzina”
Termin realizacji: 12.11-16.11.2018

3. „Moje prawa i obowiązki”
Termin realizacji: 19.11-23.11.2018

4. „Moje zdrowie”
Termin realizacji: 26.11-30.11.2018
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Temat kompleksowy nr.1
„Mój dom”
Termin realizacji: 05.11-09.11.2018

Zadania dydaktyczne:


Nauczymy się posługiwać liczebnikami porządkowymi



Wzbogacimy słownictwo



Rozwiniemy umiejętności wokalne



Porozmawiamy o urządzeniach elektrycznych znajdujących się w domu



Wzbogacimy słownictwo czynne związane z rodziną



Wykonamy ciekawe prace plastycznej



Posłuchamy wiersza pt. „Nasz domek” M. Konopnicka

M. Konopnicka
„Nasz domek”
Naznosimy piasku, nazwozim kamieni,
Zbudujemy domek z drzwiczkami do sieni,
Zbudujemy domek z jasnemi oknami,
Żeby złote słonko świeciło nad nami.
A nad naszym domkiem będzie dach słomiany,
Z pięknych żytnich snopków równo poszywany,
A na dachu będzie gniazdo dla bociana,
Żeby nam klekotał od samego rana.
A w tym naszym domku będą białe ściany,
A na nich obrazek ślicznie malowany:
Jedzie rycerz, jedzie, brząka ostrogami,
Siostrzyczka go żegna, zalewa się łzami.
A przed naszym domkiem będą niskie progi,
Żeby do nas zaszedł ten dziadziuś ubogi,
Żeby do nas zaszedł, przed kominkiem siadał,
O tych dawnych czasach dziwy rozpowiadał.
A za naszym domkiem będzie sad zielony,
Ślicznemi kwiatkami pięknie zasadzony,
A za sadem pole z żytem, jak potrzeba,

Żeby żaden głodny nie odszedł bez chleba.

Temat kompleksowy nr 2.
„Moja rodzina”
Termin realizacji: 12.11-16.11.2018

Zadania dydaktyczne:
 Podamy imiona: mama, tata, brat, siostra
 Nauczymy nazywać członków bliższej i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek,
ciocia

 Nauczymy się zapamiętywać prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenki
 Będziemy wskazywać u siebie części ciała wymienianych przez nauczyciela
 Nauczymy się nazywać poszczególne części ciała
 Będziemy dobierać przedmioty w pary funkcyjne
 Będziemy uczestniczyć w zabawach z elementem naśladownictwa

B. Forma
„Moja rodzina”
Moja rodzina to ja, mama, tata.
Mam też siostrę Alę i młodszego brata
Siostra jest wysoka, czarne włosy ma,
a braciszek mały skończył latka dwa.
Wspólne zabawy, wspólne spacery.
Zimą na narty latem rowery.
Czas wolny zawsze razem spędzamy,
bardzo się mocno wszyscy kochamy

Temat kompleksowy nr 3.

„Moje prawa i obowiązki”
Termin realizacji: 19.11-23.11.2018

Zadania dydaktyczna:


Będziemy rozwijać sprawność manualną



Zapoznamy się z prawami i obowiązkami dzieci



Nauczymy się wypowiadać na określony temat



Nabędziemy umiejętność klasyfikowania



Rozwiniemy umiejętność określania położenia przedmiotów w przestrzeni



Wykonamy kodeks praw dziecka



Pobawimy się przy piosence pt. „A ja rosnę” Fasolki

Fasolki
„A ja rosnę”
Gdybym była całkiem mała,
To bym wsiadła do sandała
I pływała po kałuży,
I nie bałabym się burzy.
Gdybym wcale nie urosła,
Miałabym z zapałek wiosła
I robiłabym, co chciała,
Gdybym była całkiem mała.
A ja rosnę i rosnę
Latem, zimą, na wiosnę
I niedługo przerosnę
Mamę, tatę i sosnę.
Gdybym była całkiem mała,
To w kieszeni bym sypiała
I chowała do poduszki
Sny malutkie jak okruszki.
Gdybym wcale nie urosła,
To bym sobie od was poszła
Pomalutku, po cichutku
Do krainy krasnoludków.
A ja rosnę i rosnę
Latem, zimą, na wiosnę

Temat kompleksowy nr 4.
„Moje zdrowie”
Termin realizacji: 26.11-30.11.2018

Zadania dydaktyczne:


Nauczymy się dbać o higienę



Nauczymy się przezwyciężyć niechęć do jedzenia nieznanych potraw



Będziemy przestrzegać ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego



Będziemy uczestniczyć w zabawach muzyczno – ruchowych



Nauczymy się porównywać przedmioty



Nauczymy się odpowiadać na pytania dotyczące wysłuchanego utworu



Nauczymy się piosenki „W zdrowym ciele zdrowy duch”
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B. Forma
„W zdrowym ciele zdrowy duch”
Dbam o swoje zdrowie,
jeżdżę na rowerze,
lubię też wyprawy
z tatą na rowerze.
W zdrowym ciele zdrowy duch zapamiętaj sobie,
dnia każdego dbaj o siebie,
dobrze radzę tobie.
Rano gimnastyka,
mleko na śniadanie,
a warzywa często,
jem na drugie śniadanie
W zdrowym ciele zdrowy duch zapamiętaj sobie,
dnia każdego dbaj o siebie,
dobrze radzę tobie.
Mam też zdrowe zęby,
dokładnie je myję,
zawsze mam też czyste
uszy, włosy szyję.
W zdrowym ciele zdrowy duch zapamiętaj sobie,
dnia każdego dbaj o siebie,
dobrze radzę tobie.

Opracowały M. Klata i A. Łoginow

