GRUPA II
PUCHATKI
www.geocaching.com

Tematy kompleksowe realizowane w
KWIETNIU:
1. Wiosenne powroty
Termin realizacji: 28.03–01.04 2022 r.
2. Wiosna na wsi
Termin realizacji: 04-08.04.2022 r.
3. Wielkanoc
Termin realizacji: 11-15.04.2022 r.
4. Dbamy o przyrodę
Termin realizacji: 19–22.04.2022 r.
5. Moja miejscowość, mój region
Termin realizacji: 25–29.04.2022 r

Temat kompleksowy: Wiosenne powroty.

https://www.zdjecia-zwierzat.com/n/bocian-las-aka.jpeg

Cele:
● obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem
wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty
(przebiśniegi, krokusy)
● omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd)
● nazywanie cech przedmiotów: kształt, barwa, faktura, wydawany dźwięk,
funkcja (np. do czego służy samochód)
● opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje
● układanie figur, patyczków, klocków według podanego wzoru
● liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników
głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego
liczebnika.
● wycinanie, wydzieranie, składanie papieru

Piosenka Zielona wiosna (sł. i muz. D. i K. Jagiełło)
1. Nad brzegiem rzeki żabki siedziały
i coś do ucha sobie szeptały.
Kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum,
kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum.
2. Przyleciał bociek, usiadł na płocie
i do drugiego boćka klekoce.
Kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle,
kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle.
3. Wszystko usłyszał mały wróbelek
i przetłumaczył na ptasie trele.
Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir,
ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir.
Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna,
wiosna, wiosna jest już wśród nas.

https://i.iplsc.com/za-trzy-dni-astronomiczna-wiosna/0007ZLJP1YPRN03G-C123-F4.jpg

Temat kompleksowy: Wiosna na wsi.

https://lh5.googleusercontent.com/proxy/XJyuKfcbFTTpj22GXWeN8Es0iQpNptXeG3lIJPLUQMcQlx6eZyGDVnPkS6k-jKcrTyfjs0Dz1G0QIg3b27ijkxMS3kELgiePOVWz8OXdKTl4TfuskG8zyJUlwuiYVQ_ug1RXn2HEf8EkHIGwk=s0-d

Cele:
● poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi (dorosłych i młodych
● rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych
● porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa, nazywanie
zwierząt
● porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość
(np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do
kredek)
● stopniowanie trudności wykonywanych zadań
● wzbogacanie słownictwa
● rozwijanie mowy i myślenia
● zachęcanie do zabaw przy muzyce

Wiersz B. Szelągowskiej Marsz dla wiosny
Idzie gąska po podwórku.
Za nią gąski – jak po sznurku.
Idą zgodnie i gęgają,
za swą mamą powtarzają.
– Gę, gę, gę, ga, ga, ga!
Kto melodię taką zna?
Mama gąska zagęgała,
bo przywitać wiosnę chciała.
Małe gąski też gęgały,
wiosnę także witać chciały.
– Gę, gę, gę, ga, ga, ga!
Kto melodię taką zna?
Nagle kogut ścieżką wąską
przybiegł za ostatnią gąską.
Gęgać nie potrafi wcale,
za to pieje doskonale!
– Gę, gę, gę, ga, ga, ga!
Kto melodię taką zna?
Nawet kotka, choć ciut głucha,
też muzyków chce posłuchać.

– Gę, gę, gę, ga, ga, ga!
Kto melodię taką zna?

https://i.pinimg.com/originals/ca/ee/7a/caee7a4ef885767af249e0a9c0c3ead2.jpg

Temat kompleksowy: Wielkanoc

https://4.bp.blogspot.com/-kwpmei-wAck/VW2I-vxIhkI/AAAAAAAAAI0/sWx8T-mPXTc/s1600/DSC09645.JPG

Cele:
●
●
●
●
●
●

wzbogacanie wiadomości na temat Wielkanocy,
rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
poznawanie tradycji świątecznych,
wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego,
poznawanie figury geometrycznej – koła,
rozwijanie sprawności manualnej,

Wiersz A. Widzowskiej Wielkanoc
– Kurko, proszę, znieś jajeczka,
śnieżnobiałe lub brązowe,
ja z nich zrobię na Wielkanoc
cud-pisanki kolorowe.
Do koszyczka je powkładam,
z chlebkiem, babką lukrowaną,
potem pójdę je poświęcić
z bratem, siostrą, tatą, mamą.
Przy śniadaniu wielkanocnym
podzielimy się święconką
i buziaka dam mamusi,
zajączkowi i kurczątkom.
„Śmigus-dyngus!” – ktoś zawoła,
tatę wodą popryskamy,
mama będzie zmokłą kurką,
bo to poniedziałek lany!

https://www.tapetus.pl/obrazki/n/209556_wielkanoc-pisanki-baba-wielkanocna-ciasto.jpg

Temat kompleksowy: Dbamy o przyrodę

https://4.bp.blogspot.com/Aq89FoFTSQ0/UazxksnMcoI/AAAAAAAAAF4/cXlsqvFskQY/s1600/Praca_
Remigiusz+M..jpg

Cele:
● kształtowanie świadomości ekologicznej oraz nawyków
proekologicznych;
● wyrabianie nawyku segregowania śmieci;
● poznawanie znaczenia drzew dla ludzi i środowiska;
● rozwijanie umiejętności dekodowania;
● uświadamianie jak ważna jest dla nas woda i, że należy ją
szanować;
● doskonalenie umiejętności przeliczania liczebnikami głównymi;
● rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego;
● rozwijanie sprawności fizycznej, doskonalenie umiejętności
współpracy w parach;
● rozwijanie umiejętności manualnych i wyobraźni.

„Piosenka ekologiczna (sł. i muz. J. Kucharczyk)
Dymią kominy wielkich fabryk,
płynie brudna woda do rzek.
Chcemy oddychać powietrzem czystym,
czystą wodę mieć.
Ref.: Czysta woda zdrowia doda
– to każde dziecko wie.
Czysta woda zdrowia doda
– tobie, tobie i mnie.
2. Smog już pokrywa niebo całe
szarym dymem i szarą mgłą.
W rzekach jest coraz mniej rybek.
Kto to widział, kto?
Ref.: Czysta woda...

https://i.wpimg.pl/648x0/portal-abczdrowie.wpcdn.pl/2021/03/04/gettyimages-1282216366_a519.jpg

„Dbamy o przyrodę” B. Szelągowska
W parku kwitną na rabatkach
kwiatki kolorowe.
Pod drzewami, wzdłuż alejek,
stoją kosze nowe.
Sia, sio, siu, sia, sio, si –
jakie śliczne mamy dni!
Dzięcioł puka w stare drzewo,
obserwując dzieci,
jak do kosza wyrzucają
po pikniku śmieci.
Sia, sio, siu, sia, sio, si –
jakie śliczne mamy dni!
Jeżyk z liści się wygrzebał,
pyszczek swój zadziera.
Teraz patrzy, jak rodzina
jedzie na rowerach.
Sia, sio, siu, sia, sio, si –
jakie śliczne mamy dni!
A w ogrodzie, obok parku,
słowik cudnie śpiewa.
To z radości – wzdłuż alei
ktoś posadził drzewa.
Sia, sio, siu, sia, sio, si –
jakie śliczne mamy dni!
https://www.dreamstime.com/stock-illustration-child-waste-separation-recycle-eps-file-simple-technique-no-gradientsno-effects-no-mesh-no-transparencies-image691116

Temat kompleksowy: Moja miejscowość,
mój region

https://bi.im-g.pl/im/01/df/17/z25032193IER,widok-na-centrum-Warszawy.jpg

Cele:
● utrwalenie nazwy miasta, w którym mieszkamy, poznanie
charakterystycznych miejsc dla Warszawy;
● zapoznanie z muzyką F. Chopina;
● rozróżnianie zdjęć przedstawiających miasto i wieś; utrwalanie
wiadomości na temat charakterystycznych cech miasta i wsi;
● utrwalanie zwrotów grzecznościowych;
● rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników
porządkowych;
● rozwijanie sprawności dłoni i palców;
● wypowiadanie się na temat swojego domu.

„Przepraszam, dziękuję” (sł. i muz. B. Forma).
1. Przepraszam i dziękuję,
magiczne słowa znam
i jeszcze słowo: proszę
przypominam wam.
Ref.: Dobre wychowanie
to jest ważna sprawa,
grzeczny bądź i miły,
taka moja rada.
2. Pamiętać zawsze musisz,
gdy obiad smaczny jesz,
że mlaskać nie wypada,
dobrze o tym wiesz.
Ref.: Dobre wychowanie…
3. A kiedy z kolegami
wesoło spędzasz czas,
to możesz do zabawy
też zaprosić nas.
Ref.: Dobre wychowanie…
http://www.dzielnica12.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/03/przeprasza-prosze-dziekuje-mini.png

Opracowały: M. Belka, B. Chudzik

