GRUPA III
Zadania realizowane w miesiącu listopadzie.
Tematy kompleksowe:
 Mój dom.
 Moje prawa i obowiązki.
 Koło.
 Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

Temat kompleksowy:
"Mój dom"
Termin realizacji: 02.11.-06.11.2020 r.
Cele główne:
 Nauczenie dzieci bezpiecznych strategii reagowania i
asertywnego mówienia „nie” (tzw. bezpiecznych zasad)
poprzez realizację programu „Chronimy dzieci”
 Rozwijanie mowy
 Kształtowanie logicznego myślenia
 Rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej
 Utrwalanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów
w przestrzeni
 Kształtowanie właściwych zachowań wobec zwierząt domowych
 Rozwijanie zainteresowania aranżacją wnętrz
 Zapoznanie z urządzeniami elektrycznymi oraz zasadami
bezpiecznego korzystania z nich
 Rozwijanie umiejętności wokalnych
 Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

Piosenka ,,Magiczne miejsce” (sł. i muz. K. Gowik)
1.Marzył mi się kiedyś dom z żelków i karmelków,
a przed domem słodki płot z dropsów i wafelków.
Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,
że mój dom prawdziwy jest, a tamten był snem.
Ref.: Teraz wiem, że mój dom to magiczne miejsce.
W każdym kącie tu i tam bije jego serce.
Tutaj jem, tutaj śpię, tutaj skarby swoje mam.
Tutaj czeka mama, tata, tu nie jestem nigdy sam!
2.Kto by nie chciał królem być, królem i królewną.

Mieszkać w zamku, złoto mieć i zabawek pełno.
Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,
że mój dom prawdziwy jest, a zamek był snem.
Ref.: Teraz wiem…
3.W czarodziejskim świecie być każdy chciałby przecież.
Zaczarować, co się da, na calutkim świecie.
Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,
Że mój dom prawdziwy jest, inne były snem.
Ref.: Teraz wiem…

Temat kompleksowy:
"Moje prawa i obowiązki”
Termin realizacji: 09.11.-13.11.2020 r.
Cele główne:
 Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków oraz
rozumienie

konieczności

ich

przestrzegania

przez

rówieśników i dorosłych
 Kształtowanie właściwych zachowań społecznych
 Zapoznanie się z dokumentem określającym prawa
dziecka
 Rozwijanie umiejętności kodowania informacji
 Rozwijanie sprawności fizycznej
 Rozwijanie umiejętności wokalnych i plastycznych
 Rozwijanie mowy i umiejętności rachunkowych

,,Moje prawa” sł. i muz. J. Kucharczyk
Chociaż lat mam tak niewiele,
Mam już swoje prawa,
Chcę być zawsze szanowany
i chcę być kochany.
I chcę, by dorośli o mnie dbali,
bym mógł szczęśliwie dorastać.
Bo prawo do szczęścia każdy ma,
Nawet, gdy ma mało lat.
Każdy człowiek nawet mały,

ma też obowiązki,
więc jak umiem, tak pomagam
mamie, tacie, siostrze.
Uczę się najlepiej jak potrafię,
By kiedyś dobrze pracować.
Bo obowiązki tez każdy ma,
Nawet, gdy ma mało lat.

Temat kompleksowy:
"Koło" metoda projektu
Termin realizacji: 16.11.-20.11.2020 r.
Cele główne:
 Utrwalanie wiadomości dotyczących koła
 Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności
manualnej
 Rozpoznawanie kół w otaczającej przestrzeni
 Rozwijanie kreatywności i twórczości
 Poznawanie właściwości koła
 Rozwijanie myślenia twórczego
 Rozwijanie rozumowania przyczynowo- skutkowego
 Rozwijanie mowy i umiejętności rachunkowych
 Ćwiczenia dykcji podczas śpiewu
 Rozwijanie sprawności fizycznej

,,Kręć się w koło” Piosenki Akademii Nauk
Jeśli lubisz czytać i dużo się pytać,
podskakuj z radością hop, hop!
Podskakuj wysoko, zamknij prawe oko,
unieś ręce do góry hop, hop!
Kręć się w koło, krzyknij wesoło hura!
unieś ręce do góry hop, hop!
Śpiewaj wysoko tralala!

Temat kompleksowy:
"Moje zdrowie i bezpieczeństwo”
Termin realizacji: 23.11.-27.11.2020 r.
Cele główne:
 Poznawanie czynników warunkujących zdrowie
 Przyzwyczajanie do systematycznego dbania o czystość
ciała
 Wdrażanie do samodzielnego działania, badania
rzeczywistości, wnioskowania
 Dokonywanie oceny zachowań sprzyjających
lub zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu
 Nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji
niebezpiecznych zachowań
 Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
 Rozwijanie umiejętności wokalnych i plastycznych
 Wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 Rozwijanie sprawności manualnej

 Rozwijanie sprawności fizycznej
 Rozwijanie umiejętności wokalnych i plastycznych
 Rozwijanie mowy i umiejętności rachunkowych

"Lekcja zdrowia"
(sł. i muz.: K. Gowik)
Dziś tu będzie lekcja zdrowia,
A na lekcji zdrowia ja opowiem wam bajeczkę.
Był raz sobie mały ludzik, co chciał wciąż się brudzić
I leniuszkiem był troszeczkę.
A co robić chciał? Zaraz powiem wam.
Ref.: W komputerze ciągle bywać, och, och, och!
Na kanapie przesiadywać, och, och, och!
Zjadać chipsy i słodycze, och, och, och!
Być brudaskiem sobie życzył, och, och, och!
Trzeba z tym ludzikiem zrobić coś,
By zrozumiał, że mało zdrowy z niego gość!
Już posłuchał ludzik lekcji,
W głowę się podrapał i zamyślił na godzinę.

Wziął szczoteczkę, umył zęby,
Potem wszedł do wanny
I szczęśliwą zrobił minę.
A co zrobić chciał? Zaraz powiem wam!
Ref.: Już nie siedział w komputerze, tak, tak, tak.
Jeździć dużo na rowerze, tak, tak, tak.
Jeść owoce i warzywa, tak, tak, tak.
Bo to zdrowie się nazywa, tak, tak, tak.
Ważne, by ze sobą zrobić coś,
By zrozumieć, że każdy z nas to zdrowy gość!

