ZADANIA REALIZOWANE W MIESIĄCU LISTOPAD W
GRUPIE TRZECIEJ „WIEWIÓRKI”.

TEMATY KOMPLEKSOWE:
1. Moja rodzina
2. Mój dom
3. Moje prawa i obowiązki
4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo

https://pixabay.com/pl/photos/rodzina-dzieci-zachód-słońca-730320/

Temat kompleksowy: Moja rodzina
Termin realizacji: 4-8.11.2019
Zadania:
 Poznamy członków bliższej i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.
 Będziemy obserwować czynności wykonywane przez różne osoby; próby ich naśladowania.
 Będziemy uczestniczyć w zabawach rozwijających umiejętności regulowania oddechu.
 Będziemy rozwijać sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 Będziemy liczyć na palcach.
 Będziemy obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie.
 Będziemy rysować, malować – korzystając z różnych materiałów i przyborów.
 Będziemy uczestniczyć w różnych zabawach ruchowych.
 Poznamy sposoby gry na instrumentach perkusyjnych.
 Będziemy słuchać piosenek o rożnej linii melodycznej.

Piosenka „Moja mama i mój tata” (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk)
To właśnie moja mama, a to mój tata,
najlepszy chyba duet z całego świata.
Gdy mama zwykle nami i domem się zajmuje,
to tata majsterkowicz wciąż wszystko reperuje.

Ref.: Rower, pralkę i suszarkę, i zepsuty kran,
zamek w szafce i szufladce- wszystko zrobi sam.
Czy się okno nie domyka, czy też skrzypią drzwi,
tata wszystko to naprawi w mig.
Tata wszystko to naprawi w mig.

Więc mama robi obiad, zakupy, pranie,
i o porządek w domu dba doskonale.
Upiecze pyszne ciasto i tort udekoruje,
a tata majsterkowicz wciąż wszystko reperuje.

Temat kompleksowy: Mój dom
Termin realizacji: 11-15.11.2019
Zadania:
•

Będziemy poznawać wybrane urządzenia gospodarstwa domowego.

•

Poznamy zagrożenia wynikające z korzystania z urządzeń elektrycznych bez zgody dorosłych.

•

Poznamy określanie miejsca za mieszkania (wieś, miasto).

•

Będziemy podawać swoje imię i nazwisko.

•

Będziemy obserwować i poznawać najbliższe otoczenie.

•

Będziemy rozpoznawać różne odgłosy.

•

Będziemy uczestniczyć w ćwiczeniach rozwijających umiejętności świadomego kierowania narządów artykulacyjnych.

•

Będziemy rozwijać koordynacje wzrokowo – ruchowej poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych.

•

Będziemy wykorzystywać figury geometryczne w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.

Fragment wiersza I. Salach „Wesoła ulica”.
Na wesołej ulicy Kamil domy liczy,
Domki malowane, w rządku ustawione.

Pierwszy domek- daszek ma czerwony, płotkiem otoczony.
W drugim domku, z antenką, jest tylko jedno okienko.

https://pixabay.com/pl/illustrations/dom-domek-zamieszkania-kamienicy-2003068/

W żółtym domku, trzecim, dym z komina leci.
Czwarty dom, wysoki, dotyka dachem obłoków (…).

Temat kompleksowy: Moje prawa i obowiązki
Termin realizacji: 18-22.11.2019
Zadania:


Będziemy przestrzegać ustalonych umów, iż zasad panujących w grupie.



Będziemy się włączać w prace porządkowe w sali.



Będziemy omawiać sposoby opiekowania się zwierzęciem hodowanym w domu, na przykładzie psa lub kota.



Będziemy rozpoznawać znane przedmioty za pomocą dotyku.



Będziemy skupiać uwagę na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela.



Będziemy porównywać i klasyfikować przedmioty.



Będziemy słuchać piosenek.

Wiersz „Wszystkie dzieci” K. Datkun- Czerniak
W sercach dzieci
radość gości
- gdy bezpieczne są.
Mają prawo do miłości
-przecież po to są.

Temat kompleksowy: Moje zdrowie i bezpieczeństwo.
Termin realizacji: 25-29.11.2019
Zadania:


Będziemy kształtować odpowiednie nawyki zapobiegania chorobom wycieranie nosa, zasłanianie ust podczas kaszlu i
kichania.



Będziemy dbać o higienę poprzez częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem.



Będziemy wskazywać różnice pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.



Będziemy wymyślać nowe historyjki.



Będziemy rozwijać koordynacje wzrokowo-ruchową poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych.



Będziemy śpiewać piosenki



Będziemy uczestniczyć w zabawach muzyczno-ruchowych.



Będziemy wzmacniać w dziecku przekonania, że ma prawo czuć się bezpiecznie.



Przekażemy dziecku informacje o konieczności mówienia o zagrażającej sytuacji.

Piosenka „Wszystkie dzieci chcą być zdrowe” (sł. i muz. K. Gowik)
Kto chce zdrowe ząbki mieć,
musi pasta czyścić je.
Kto chce cały czysty być,
wodą z mydłem musi się myć!
Ref.: Wszystkie dzieci chcą być zdrowe
i wszystkie chcą być grzeczne.
Do zabawy wciąż gotowe
i bardzo bezpieczne.
Kto chce zdrowy brzuszek mieć,
musi dobre rzeczy jeść.

Kto chce przez ulicę przejść,
musi z mamą na pasy wejść.
Ref.: Wszystkie dzieci chcą…
Kto chce bardzo silny być,
musi co dzień mleko pic.
Kto chce rosnąć tak jak las
- gimnastyką zająć się czas!
Ref.: Wszystkie dzieci chcą...

https://pixabay.com/pl/vectors/szczoteczka-do-zębów-297768/
Opracowała Malwina Klata

