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Tematy kompleksowe realizowane w
STYCZNIU:
1. Mijają dni, miesiące, lata
Termin realizacji: 03–07.01 2022 r.
2. Zima i zwierzęta .
Termin realizacji: 10-14.01.2022 r.
3. Babcia i dziadek.
Termin realizacji: 17-22.01.2022 r.
4. Teatr
Termin realizacji: 24–28.01.2022 r.

Temat kompleksowy: Mijają dni,
miesiące, lata
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Cele:
● kultywowanie zwyczaju powitania Nowego Roku; doskonalenie
umiejętności składania życzeń;
● poznanie przedmiotów odmierzających czas;
● dostrzeganie cykliczności dnia i nocy;
● doskonalenie umiejętności współpracy;
● rozwijanie umiejętności wypowiadania się; uważne słuchanie utworu
literackiego;
● rozwijanie pamięci muzycznej;
● rozwijanie motoryki małej i koordynacji ruchowo-wzrokowej;

Smutny czy wesoły? (sł. i muz. B. Forma)
1.Kiedy słoneczko na niebie świeci,
wtedy wesołe są wszystkie dzieci.
Kiedy deszcz pada i jest ponuro,
każdy jest smutny i ma zły humor.

Ref.: Raz i dwa, raz i dwa, la, la, la, la, la, la, la, la.
Raz i dwa, raz i dwa, różne nastroje każdy ma.
2. Kiedy się złoszczę na mego brata,
to wtedy smutną minę ma tata.
Kiedy się boję, drżą mi kolana,
wiem, że pomoże mi wtedy mama.
Ref.: Raz i dwa…
3. Mogę być smutny albo wesoły,
a czasem złościć się też potrafię.
Biegnę do taty, kiedy się boję,
cieszę się bardzo, gdy on jest
ze mną.
Ref.: Raz i dwa…
Nauka i zabawa w domu dla Biedronek |
Przedszkole Samorządowe nr 16 w
Piotrkowie Trybunalskim

Temat kompleksowy: Zima i zwierzęta.
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Cele:
● nazywanie ptaków odwiedzających karmnik; dokarmianie ich
● pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą.
● obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach;
dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian
zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku)
● rozpoznawanie i nazywanie figur, znaków, symboli.
● skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych
przez nauczyciela
● odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
● liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników
głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego
liczebnika
● liczenie na palcach.

● układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur
geometrycznych
● obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na
świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów
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Rude futro, rudy ogon...
Nocą lubi się zakradać.
Ale co to jest za
zwierz?
Powiedz, jeśli wiesz. (lis)
Noszę szczecinę, mam
groźną minę
i lepiej ze mną dziś nie

Dzieci mam piękne, bo w
paski całe.
O nic nie proszę, szable
dwie noszę.
Las, łąki, pola znam
doskonale. (dzik)
Biega po drzewach,
rudą ma kitę,

zaczynaj.

orzechy zawsze

Wędruję wszędzie, gdzie

je z apetytem.

są żołędzie.

(wiewiórka)

Temat kompleksowy: Babcia i dziadek.
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Cele:
● nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat,
siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia
● uczestniczenie w przedszkolnych spotkaniach (uroczystościach) z
rodzicami, dziadkami z okazji ich świąt; wręczanie upominków,
przedstawianie krótkiego programu artystycznego
● wzajemne okazywanie sobie uczuć
● słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez
nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii
● uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
● wzbudzanie zainteresowania zabawami z czasów dzieciństwa babć i
dziadków

https://milakartka.pl/wp-content/uploads/2018/12/Grandparents1080_18.jpg

Wiersz B. Szelągowskiej “Dzień Babci i Dziadka”
Z babcią na spacer, z dziadkiem na rower.
Tak chętnie z Wami czas swój spędzamy.
Nawet choroba nie jest tak straszna,
kiedy jesteście tuż obok, z nami.
Mróz coś rysuje właśnie na szybie.
Coraz przez okno zagląda słońce.
Ja też maluję! Dla Was laurki!
Co na nich będzie? Serca gorące!
To Wasze dni! Dzień Babci, Dziadka!
I dla Was mamy piękne życzenia,
tysiąc buziaków i sto lat w zdrowiu!
Niech Wam się spełnią wszystkie marzenia.

Temat kompleksowy: Teatr
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Cele:








poznanie rodzajów lalek teatralnych;
poszerzanie wiedzy i słownictwa dotyczącego teatru;
poznanie nazw zawodów osób pracujących w teatrze;
rozwijanie kreatywności dzieci;
poznawanie roli muzyki w przedstawieniu teatralnym;
nabywanie pewności siebie podczas występów;
rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzmacnianie drobnych
mięśni dłoni;
 rozwijanie sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;

Podajmy sobie ręce (sł. D. Gellner, muz. K. Kwiatkowska).

Chociaż świat dokoła

nad rzeczką i rzeką.

dziwny jest i wielki,

2. Kiedy nagle z bajki

a my tacy mali,

zniknie dobra wróżka,

mali jak kropelki.

kiedy szary smutek

Ref.: Podajmy sobie ręce

wpadnie do fartuszka.

w zabawie i w piosence,

Ref.: Podajmy sobie...

w ogródku przed domem,

3. Choć nas czasem dzielą

na łące znajomej.

nieprzebyte góry,

Podajmy sobie ręce

nieskończone drogi,

przez burze i przez tęcze,

zachmurzone chmury.

pod gwiazdą daleką,

Ref.: Podajmy sobie...
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