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Tematy kompleksowe realizowane w
MARCU:
1. Wspólne zabawy .
Termin realizacji: 28.02-04.03.2022 r.
2. Zwierzęta naszych pól i lasów
Termin realizacji: .07-11.03.2022 r.
3. Marcowa pogoda.
Termin realizacji: 14-18.03.2022 r.
4. Wiosenne przebudzenie
Termin realizacji: 21-25.03.2022 r.

Temat kompleksowy: Wspólne zabawy.
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Cele:
- zachęcanie do dzielenia się zabawkami i zapraszania do wspólnej zabawy
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych innych
osób
- wzbudzanie refleksji nad własnym zachowaniem
- kształtowanie świadomości, że nasze zachowanie ma wpływ na nastrój
innych
- nabywanie umiejętności ubierania się odpowiednio do pogody
- poznanie sposobów przeciwdziałania marznięciu
- ustalenie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie
- kształtowanie zdolności do świadomego wybierania bezpiecznych miejsc
zabaw
- rozwijanie wyobraźni: próby przewidywania skutków określonych
zachowań
- zachęcanie do przebywania na powietrzu zimą i do zabaw na śniegu
- wdrażanie do dbałości o zdrowie

Piosenka “Jak się czuje miś”
I.Nasz mały miś
jaki nastrój ma dziś?
Jak czuje się mały miś?
Miś smutny, wesoły.
miś głodny, znudzony.
Nasz mały miś
jaki nastrój ma dziś?
Nasz mały miś.
II.Nasz mały miś
jaki nastrój ma dziś?
Jak czuje się mały miś?
Miś zły, zawstydzony.
miś szczęśliwy, zmęczony.
Nasz mały miś
jaki nastrój ma dziś?
Nasz mały miś.
III.Nasz mały miś
jaki nastrój ma dziś?
Jak czuje się mały miś?
Smutny, wesoły.
głodny, znudzony.
Zły, zawstydzony,
szczęśliwy, zmęczony.
Nasz mały miś
jaki nastrój ma dziś?

https://th.bing.com/th/id/OIP.CzB8_ad5JfnmzYggvvRdQHaKO?pid=ImgDet&rs=1

Temat kompleksowy: Zwierzęta naszych
pól i lasów
Cele:
- wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt i ich środowisk,
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów
muzycznych;
- odtwarzanie rytmów podanych przez nauczyciela, układanie w
parach rytmu naprzemiennego z obrazków zwierząt;
- kształtowanie pojęć dotyczących położenia w przestrzeni:
wysoko – nisko, wyżej – niżej;
- rozwijanie sprawności ruchowej;
- rozróżnianie zdań prawdziwych od fałszywych;
- rozwijanie umiejętności rysowania koła.
Wiewiórka (sł. i muz. B. Forma)
1. Zwinna wiewióreczka
na drzewo umyka,
to zerka na dzieci,
to do ich koszyka.
2. Chodźcie ze mną, proszę,
dajcie mi orzeszka,
za to wam pokażę,
kto na drzewie mieszka.
Ref.: Wiewióreczko miła,
ja orzeszki mam,
bardzo proszę, wiewióreczko
– orzeszka ci dam.

https://pl.freepik.com/premium-wektory/kreskowki-sliczna-wiewiorka-wspina-sie-na-drzewie_3895528.htm

3. Wiewiórki rodzina
w dziupli się schowała,
wesołą gromadką
gości powitała.
4. Na co masz ochotę,
wiewiórko, wybieraj.
Razem z dziećmi swymi
do dziupli zabieraj.
Ref.: Wiewióreczko miła...
5. Będą to zapasy
na czas długiej zimy,
dla ciebie, wiewiórko,
oraz twej rodziny.
6. Domem twoim parki
i dziuple na drzewach,
nie zamieszkasz z nami
– o tym wiedzieć trzeba.
Ref.: Wiewióreczko miła...

https://www.gazetapolska.pl/uploads/foto/19529758868678.jpg

Na zielonej łące, raz, dwa, trzy,
bawią się zające, raz, dwa, trzy.
Postukują jedną nogą, postukują drugą nogą,
potrząsają jedną ręką, potrząsają drugą ręką,
pochylają lekko głowę, odchylają swoją głowę,
przykucają i powstają, przykucają i powstają,
obracają się zające, upadają i odpoczywają

te zające, co na łące tak bawiły się.

Temat kompleksowy: Marcowa pogoda

https://i.pinimg.com/originals/21/5d/10/215d10ea25b9c226275b6ce79e7bc6a9.jpg

Cele:
-poznawanie oznak nadchodzącej wiosny
-obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie
składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie
przyrządów służących do pomiaru składników pogody
-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
-poznanie nazw i wyglądu pierwszych wiosennych kwiatów
-rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw
-dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy,
pór roku,

Wiosna
Weź mnie babuniu za rączkę,
razem pójdziemy na łączkę,
tam prześlicznie pachną kwiatki,
złapię motylka do siatki,
a w barwnych jego skrzydełkach,
słoneczko zalśni jak w szkiełkach.

Lato
Nad morze babciu pójdziemy,
zamki z piasku zbudujemy,
muszelkami je ozdobię,
wszystko podaruję tobie.
Gdy się w morzu wykąpiemy,
dalej bawić się będziemy.

Jesień
Wyjdźmy babciu na spacerek,

do parku, później na skwerek.
Zbiorę kasztany, patyki,
zrobimy śmieszne ludziki.
A z listków złoto-czerwonych,
bukiet będzie wymarzony.
Zima
Babciu załóż mi kurteczkę
i szaliczek, ten w krateczkę.
Będę lepiła bałwanka
i posadzę go na sankach.
Zjedźmy z wysokiej górki,
aż szalik poleci w chmurki!
Urszula Kowalska – “Cztery
pory roku”

https://www.ingless.pl/system/article_photos/names/000/000/022/largex2/6d5327d63c-pory-roku.jpg?1473275392

Temat kompleksowy: Wiosenne przebudzenie

http://polskikursblendera.pl/wp-content/unsafe/2014/05/wiosna-ver3.jpg

Cele:
- wzbogacanie wiadomości na temat zmian zachodzących w
przyrodzie;
- rozwijanie umiejętności dzielenia słów na sylaby;
- zakładanie wiosennej hodowli roślin;
- zainteresowanie dźwiękami muzyki relaksacyjnej;
- rozwijanie zdolności wokalnych;
- wykonanie grzechotek z plastikowych butelek i nasion;
- liczenie, porównywanie, stosowanie pojęć: więcej, mniej;
- rozwijanie obustronnej koordynacji ruchowo – wzrokowosłuchowej i sprawności manualnej
- naśladowanie odgłosów owadów – rozwijanie narządów mowy.

Wiosna K. Datkun-Czerniak

Wiosna w zielonej sukience
nogami bosymi stąpa.
I gdzie stopę stawia,
tam… to chyba czary –
wiosenny kwiat zostawia.
Po spacerze wiosny
świat zmienia się cały.
Ptaki wśród zieleni
radośnie śpiewają,
motyle fruwają,
świerszcze cicho grają.
Kwiaty kolorowe
wśród traw zakwitają.
Gdyby nie ty, wiosno,
i te twoje czary,
to świat byłby pewnie
i smutny, i szary

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/02/WiosennePtakiM-845x550.jpg
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