Grupa III
„Wesołe Biedronki”
Temat Kompleksowy: Zwierzęta z dżungli i sawanny.
Data realizacji: 04.03-08.03.2019
Treści programowe:
- zgłaszanie potrzeb fizjologicznych, samodzielne wykonywanie
podstawowych czynności higienicznych,
- wzbogacanie wiadomości na temat życia krokodyli,
-wzbogacanie słownictwa czynnego dzieci,
-rozwijanie zainteresowania przyrodą,
-nauka prawidłowej artykulacji głoski s,
-rozwijanie zdolności plastycznych,
-rozwijanie kompetencji matematycznych,
- uczestniczenie w zabawach tematycznych, słuchowych i ruchowych:
bieżnych, orientacyjno- porządkowych, muzycznych, naśladowczych, z
elementem równowagi;
- rozwijanie koncentracji uwagi,
- rozwijanie sprawności drobnych ruchów rąk,

https://www.canstockphoto.pl/sprytny-rysunek-krokodyl-13853341.html

Piosenka „Żyrafa”

Żyrafa” (sł. i muz. B. Forma)
I. Czy jest duża, czy jest mała, w cętki jest pokryta cała.
Ma na głowie małe rogi, długą szyję, długie nogi.
Ref.: To żyrafa, to żyrafa, lubi tańczyć tak jak ja, kręci szyją w różne
strony, w górę, w bok, raz i dwa.
II. Śmieszny taniec wywijaniec dziś żyrafa tańczyć będzie, pokazuje
nowe kroki, o jej tańcu słychać wszędzie.
Ref.: To żyrafa…
III. Krok do przodu, krok do tyłu, teraz tupie razem z nami,
już od rana jest w przedszkolu, tańczy dziś z przedszkolakami.
I. Ref.: To żyrafa...

https://www.educol.net/image-girafe-i21060.html

Temat Kompleksowy: Zwierzęta naszych pól i lasów
Data realizacji: 11.03-15.03.2019
Treści programowe:
• kształtowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w
przestrzeni
• rozwijanie sprawności fizycznej
• rozróżnianie pojęć: wysoko- nisko, niżej- wyżej
• poszerzanie wiedzy na temat ptaków
• rozwijanie zdolności plastycznych
• zdobywanie wiedzy o zwierzętach leśnych i polnych
• rozwijanie spostrzegawczości
• nazywanie zwierząt i opisywanie ich wyglądu
• poznawanie przysmaków zwierząt
• rozwijanie motoryki małej

https://pl.pngtree.com/freepng/squirrel_995816.html

Wiewiórka” (sł. i muz. B. Forma)
I. Zwinna wiewióreczka na drzewo umyka,
to zerka na dzieci, to do ich koszyka.
Chodźcie ze mną, proszę,
dajcie mi orzeszka,
za to wam pokaże, kto na drzewie mieszka.
Ref.: Wiewióreczko miła, ja orzeszki mam,
bardzo proszę, wiewióreczko –orzeszka ci dam.
II. Wiewiórki rodzina w dziupli się schowała,
wesołą gromadką gości powitała.
Na co masz ochotę, wiewiórko wybieraj.
Razem z dziećmi swymi do dziupli zabieraj

Temat Kompleksowy: Marcowa pogoda
Data realizacji: 18.03-22.03.2019
Treści programowe:
- wzbogacanie wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych,
- poznawanie zmian zachodzących w pogodzie w marcu,
-wzbogacanie słownictwa,
-rozwijanie sprawności manualnej,
-rozwijanie spostrzegawczości,
-pobudzanie ciekawości badawczej,
-rozwijanie kompetencji matematycznych,
-rozwijanie umiejętności przeliczania,
- rozwijanie sprawności fizycznej,
- rozwijanie koncentracji uwagi,
-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.

https://przedszkolankowo.pl/2017/01/20/w-marcu-jak-w-garncu-plansze-pomoce/

B. Szelągowska

„Zabawa z wiosną”
Stąpa wiosna po łące.
Idzie cicho i słucha.
Tyle dźwięków cudownych
Wpada wiośnie do ucha!
„Ka, ka, ko, ko, ki, ke, ke!
Chyba też się pobawię.
Aka, aku, aki, ka
i pobiegam po trawie”.
Wiosna goni motylka.
Wiosna bawi się z osą.
Zdjęła swoje buciki,
bo pobiegać chce boso.
„Oko, oka, oke, ke!
Ale tu jest przyjemnie.
Ika, ika, ike, ke.
Bawcie się już beze mnie!
I pobiegła do lasu!
I pobiegła radosna,
nasion garść wysypując.
Taka właśnie jest wiosna!

Temat Kompleksowy: Wiosenne przebudzenie.
Termin realizacji: 25.03 - 29.03.2019r.
Treści programowe:
• wzbogacenie wiadomości na temat zmian zachodzących w
przyrodzie
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
• rozwijanie sprawności manualnej
• rozwijanie poczucia rytmu
• utrwalanie nazw kolorów
• ćwiczenie umiejętności liczenia i porównywania
• budzenie zainteresowania przyrodą
• rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
• rozpoznawania i nazywanie wybranych ptaków

http://www.e-ogrodek.pl/a/tulipany-wiosenne-kwiaty-do-przydomowego-ogrodu-62.html

Piosenka „Spotkanie z wiosną”
B. Forma
Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj.
Słychać świergot ptaków.
A w ogrodzie spotkać można
miłych przedszkolaków.
Ref: Wiosna, wiosna przyszła do nas
bierzmy się za ręce.
Pośród młodej bujnej trawy
kwiatów coraz więcej.
Opracowały A. Adrianowicz, M. Antoniuk

