GRUPA II
PUCHATKI
www.geocaching.com

Tematy kompleksowe realizowane w
GRUDNIU:
1. Jak wyglądał świat przed milionami lat.
Termin realizacji: 29.11 – 03.12.2021 r.
2. Idzie zima ze śniegiem.
Termin realizacji: 06 – 10.12 2021 r.
3. Projekt piłka.
Termin realizacji: 13 – 17.12.2021 r.

4. Idą święta
Termin realizacji: 20 - 24 XII 2021 r.

Temat kompleksowy: Jak wyglądał
świat przed milionami lat.
Cele:
● poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących
na Ziemi przed milionami lat
● poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów
● poszerzanie wiadomości na temat ich trybu życia oraz sposobu
odżywiania
● skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich)
przekazywanych przez nauczyciela
● rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek
● określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie
określeń: na, pod, w, przed, za, obok
● rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez poznawanie części
ciała oraz określanie położenia przedmiotów względem siebie
● liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem
liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku;
dostrzeganie roli ostatniego liczebnika

Piosenka „Kto widział dinozaura?” (sł. i muz. B. Forma)
1. Bardzo dawno temu
dinozaury żyły,
groźne, niebezpieczne
wszystkie bardzo były.
Ref.: Dino, dino, dinozaury
Z opowiadań znamy,
w parkach rozrywki.
2. Każdy z nich ogromny,
podobny do smoka,
czasem zwinnie w morzu
pływa niby foka.
Ref.: Dino, dino…
3. Dzisiaj ich już nie ma
i niech tak zostanie,
o bajkowym dino
opowiem dziś mamie.
Ref.: Dino, dino ….
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Temat kompleksowy:
śniegiem.

Idzie
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Cele:
 wzbogacanie wiedzy o zjawiskach atmosferycznych;
 poznanie sposobów spędzania czasu na dworze zimą;
 Zabawy sztucznym śniegiem – obserwacja zachodzących reakcji
z połączenia materiałów;
 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 wprowadzenie instrumentu perkusyjnego – grzechotki;
 rozwijanie świadomości własnego ciała i przestrzeni podczas
zabaw ruchowych;
 doskonalenie umiejętności określenia położenia przedmiotów w
przestrzeni; rozwijanie koncentracji uwagi;
 doskonalenie umiejętności ubierania się w ubranie wierzchnie;
porównywanie długości szalików
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„Zima” B. Forma
Saniami Pani Zima przybyła,
wspaniałe czapy drzewom uszyła.
Ubrała dachy w płaszcze zimowe,
wszystkim rozdała kołdry puchowe.
W krainę śniegu Zima saniami,
szybko pomknęła dziś razem z nami.
Do swego zamku nas zaprosiła
i pyszne lody nam przyrządziła.
Jak śnieg powstaje opowiadała,
jak zrobić z wody lód pokazała.
Rozdała gwiazdki na pożegnanie,
tak się skończyło z Zimą spotkanie.
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Temat kompleksowy: Projekt piłka.
Cele:
 poznanie piłek używanych w różnych dyscyplinach sportowych
oraz sposobów gry (ręką, nogą, przy pomocy paletki itp.)
 poznanie kształtów piłek
 wykonanie doświadczeń dających odpowiedź na pytania na
temat piłek
 rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw z piłką
 nauka piosenki metodą ze słuchu
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„Piłka Oli”
I . Duża piłka w kropki złote
Ciągle skakać ma ochotę
Raz jest w górze, raz na dole
Do zabawy prosi Olę.
Ref: Ola, Ola, Ola, la 3x
Ola, Ola piłkę ma
Ola, Ola, Ola, la 3x
Klaszcze w ręce raz i dwa raz i dwa.
II. Duża piłka z grubym brzuszkiem

Czasem chowa się pod łóżkiem
Czasem toczy się po stole
Do zabawy prosi Olę.
Ref: Ola, Ola, Ola, la…
III. Duża piłka figle płata
Goni mamę, goni brata,
Ale z Olą skakać woli,
Bo to przecież piłka Oli.
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Temat kompleksowy: Idą święta

www.mywszkole.blogspot.com

Cele:
 poznawanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami
Bożego Narodzenia
 wzmacnianie więzi z rodziną, rozwijanie umiejętności składania
sobie życzeń
 słuchanie kolęd i pastorałek związanych z okresem świątecznym
 rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac
plastycznych
 rozwijanie umiejętności stopniowania wg określonej cechy,
poznanie zasad dekodowania informacji
 doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu
Dzyń, dzyń, dzyń Mikołaju Święty sł. i muz. Maria Tomaszewska
Siedzę cichuteńko
patrzę przez okienko
poruszyły się zasłonki!
chyba już go widzę!
chyba już go słyszę,
zabrzęczały jego sanek dzwonki

Ref:
Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń,
Mikołaju Święty
dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń,
przywieź nam prezenty
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Już blisko kolęda sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak
Gdy w pokoju wyrośnie choinka,
łańcuszkami, bombkami zaświeci.
To znaczy, że już święta,
że już blisko kolęda,
że Mikołaj przyjedzie do dzieci.
Hej! kolęda, kolęda.
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