GRUPA III
„Wesołe Nutki”
Listopad 2017 rok
TEMAT KOMPLEKSOWY NR 1:
„Leśni przyjaciele”
Termin realizacji: 30.10. – 03.11. 2017 rok
CELE OGÓLNE:









Wdrażanie do przestrzegania reguł wspólnej zabawy.
Rozwijanie orientacji w przestrzeni w stosunku do własnego ciała.
Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
Utrwalenie znajomości kolorów i kształtów.
Rozbudzanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt.
Rozbudzenie zainteresowania przyrodą.
Przyzwyczajanie się do prawidłowego trzymania kredki.
Udział w zabawach manipulacyjnych i konstrukcyjnych.

http://chomikuj.pl/ImagePreview.aspx?id=762190765

„WIEWIÓRKI”
Bronisława Ostrowska
Wiewiórki młode dwie
Na sośnie się spotkały:
„Jak pani spędza dnie?
Co robi przez dzień cały?”
„Jak skaczę cały dzień,
ciesząc się ciepłym słonkiem,
lub śpię zaszyta w cień,
nakrywam się ogonkiem”.
http://pu.i.wp.pl/k,NjU4NjE3NzcsNDY5NDMwNjk=,f,98458_jesien_gif18_orig.gif

„A proszę pani ja, gromadzę
wciąż zapasy.
Na czas, gdy zima zła
pokryje śniegiem lasy.”

„TAŃCZĄCA WIEWIÓRECZKA”
Słowa i muzyka: Danuta i Karol Jagiełło
Ref: Wiewióreczka mała
po lesie biegała,
hopsa sasa, hopsa sasa,
po lesie biegała.
Spotkała jeżyka,
tańczyli walczyka.
Tańczyli walczyka,
raz, dwa, trzy, raz.
Spotkała owieczkę,
tańczyli poleczkę,
Raz i dwa i,
raz i dwa i,
tańczyli poleczkę.
Spotkała ślimaka,
tańczą kujawiaka.
Raz i dwa,
raz i dwa, trzy
tańczą kujawiaka.
Spotkała szaraka,
Tańczą krakowiaka.
Dookoła polany
Tańczą krakowiaka.
http://pu.i.wp.pl/k,NjU4NjE3NzcsNDY5NDMwNjk=,f,98458_jesien_gif18_orig.gif

TEMAT KOMPLEKSOWY NR 2:
„A deszcz pada i pada…”
Termin realizacji: 06.11. – 10.11.2017 rok
CELE OGÓLNE:







Nabywanie doświadczeń artystycznych.
Poznawanie zasad regulujących zachowania w sali.
Opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia.
Utrwalenie umiejętności liczenia.
Doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowiadania.
Doskonalenie orientacji w przestrzeni i na kartce papieru.

„Deszczyk”
Małgorzata Strzałkowska
Śpiewa deszczyk
plum… plum… plum…
kapie deszczyk
kap… kap… kap…
a ja sobie
tup! Tup! Tup!
Przez kałuże
człap! Człap! Człap!
http://img.webme.com/pic/s/stresograf/deszcz41.gif

Chlupią rynny
chlup… chlup… chlup…
kapie deszczyk
kap… kap… kap…
a ja sobie
hop! Hop! Hop!
Przez kałuże
chlap! Chlap! Chlap!

„Kiedy pada deszczyk”
słowa: Agnieszka Widlarz
muzyka: Małgorzata Nawrocka
1.
Pada deszczyk,
więc farbami
dziś namaluj słońce z nami!
Ref: Chociaż kap, kap, kap,
chociaż plum, plum, plum,
w koło deszczu słychać szum.
Chociaż kap, kap, kap,
chociaż plum, plum, plum,
w koło deszczu słychać szum.
2.
Pada deszczyk
z plasteliny.
Parasole ulepimy!
Ref: Chociaż kap, kap, kap,
chociaż plum, plum, plum,
w koło deszczu słychać szum.
Chociaż kap, kap, kap,
chociaż plum, plum, plum,
w koło deszczu słychać szum.
3.
Pada deszczyk,
my z bibułki
zróbmy tęczę, sklejmy chmurki!
Ref: Chociaż kap, kap, kap,
chociaż plum, plum, plum,
w koło deszczu słychać szum.
Chociaż kap, kap, kap,
chociaż plum, plum, plum,
w koło deszczu słychać szum.

TEMAT KOMPLEKSOWY NR 3:
„Zdrowie naszym skarbem”
Termin rywalizacji: 13.11. – 17.11.2017 rok
Cele ogólne:
 Uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie
choroby.
 Zachęcanie do wykonywania zdrowych potraw.
 Uświadomienie konieczności dbania o zęby i ich leczenie.
 Budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną.
 Uświadomienie dzieciom ich praw.
 Rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów i odejmowania na
konkretach.
 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
Wiersz
„Katar” J. Koczanowskiej
Złapał katar Katarzynę
i nas także dopaść może,
trzeba sprytnie go unikać,
bo z katarem żyć niedobrze.
A psik, a psik – nos czerwony,
a psik, a psik – głowa boli,
a psik, a psik – precz z katarem,
zmykaj od nas jak najdalej.
Złapał katar Katarzynę,
a my złapać się nie damy.
Niech tam sobie kicha, prycha,
my ważniejsze mamy sprawy.
http://migotkusia.blox.pl/resource/chora.gif

Piosenka
„Ser malinowy” słowa A. Bernat, muzyka Z. Ciechan
Najbardziej lubię biały ser
i malinowy dżem!
Codziennie na śniadanie
ser z dżemem sobie jem. (bis)
Ref.: Mniam, mniam, mniam.
To jest pycha nad pychami.
Mniam, mniam, mniam,
biały serek z malinami.
Palce lizać, mówię wam!
Mniam, mniam, mniam.
Mniam… am, mniam… am.
Wciąż białe,
zdrowe zęby mam,
bo biały serek jem,
a przed katarem broni mnie
ten malinowy dżem. (bis)
Ref.: Mniam, mniam, mniam….

TEMAT KOMPLEKSOWY NR 4:
„Domy i domki”
Termin realizacji: 20.11. – 24.11.2017 rok
Cele ogólne:







Zapoznanie z budową domu.
Zainteresowanie planowaniem mieszkania – zabawa w architekta.
Rozwijanie mowy i słuchu fonematycznego.
Rozwijanie sprawności fizycznej.
Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku.
Poznanie cech trójkąta.

Wiersz
„ W domu” M. Brykczyńska
Pewna myszka, po kryjomu,
Założyła dom w mym domu,
Przy czym, całkiem nie na żarty,
Prowadziła dom otwarty.
Chociaż miała dom na głowie,
Zaprosiła krewnych mrowie,
Powtarzając byle komu:
- Czuj się jak u siebie w domu.
Nieraz, pragnąc trochę ciszy,
Chciałem dom wymówić myszy,
Ale ona, strasząc gości,
Trzęsła domem bez litości
I, choć spokój jest mi drogi,
Postawiła dom na nogi.
Odtąd więc, by było prościej,
Jestem w domu tylko gościem.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJQhEiGdwBSCGBvvc6BWJaaQ66EEQM1ghui8y3zsUdsVNBgvH3

Piosenka
„Maluję wielki dom” słowa i muzyka K. Gowik
I.

Maluje wielki dom. Ściany ma, okna ma, dach czerwony.
A przed domem koty dwa, a w ogródku: mama i ja.

Ref.: serduszka biją nam jak żywe: puk, puk, puk, puk.
Mój dom po prostu jest prawdziwy, bezpiecznie jest tu.
II.

Nad domem słońce lśni, ptaki dwa lecą gdzieś nad chmurami.
Tata z bratem w piłkę gra, a w ogródku: mama i ja!

III.

Za domem rośnie las, pośrodku drzew idzie jeż i sarenka.
Babcia kosz grzybów ma, a w ogródku: mama i ja!

IV.

Już dom gotowy mam! Taki dom, duży dom dla rodzinki.
Dziadek jeszcze niesie psa, a w ogródku: mama i ja!

Opracowała: Mariola Wachocka

http://spratowice.edupage.org/files/zajecia_dodatkowe.gif

