GRUPA III POZIOMKI

Tematy kompleksowe:
1. Mój dom – Polska 02.11.21 r. – 05.11.21 r.
2. Projekt „Warzywo” 08.11.21 r. – 12.11.21 r.
3. Moje hobby 15.11.21 r. – 19.11.21 r.
4. Ulubione zajęcia 22.11.21 r. – 26.11.21 r.
5. Nadchodzi zima 29.11.21 r. – 03.12.21 r.

Mój dom – Polska

Polska - mój dom - Jaś i Małgosia - Przedszkole Nr. 46 w Gdynia (stronyzklasa.pl)

Cele:
 Zdobywanie wiedzy o tym, kto to jest patriota
 Kształtowanie postaw patriotycznych
 Budzenie dumy z przynależności narodowej
 Zapoznanie z herbem Warszawy i legendą o Syrence
 Kształtowanie zdolności opowiadania bajek
 Rozwijanie zainteresowań legendami o Polsce
 Przeliczanie symboli narodowych
 Rozpoznawanie symboli narodowych
 Wzbogacanie wiedzy społeczno-przyrodniczej
 Uwrażliwianie na folklor
 Nabywanie szacunku do kultury góralskiej
 Wzbogacanie wiedzy na temat morza i jego
charakterystycznych cech
 Rozwijanie umiejętności skupiania się i wyciągania
wniosków

 Rozbudzanie wrażliwości podczas działań z farbami
O warszawskiej Syrence
Anna Paszkiewicz
Przepiękna Syrenka po Wiśle pływała,
Cudowne piosenki nocami śpiewała,
Aż kiedyś rybacy swą sieć zarzucili
I w blasku księżyca syrenkę złowili.
Za złoto swą zdobycz wymienić pragnęli,
Więc mocno związali, na brzeg wyciągnęli,
Lecz kiedy najmłodszy pilnował jej nocą,
Zlitował się nad nią i przyszedł z pomocą.
Uwolnił syrenkę, a ta, nim uciekła,
W podzięce swą pomoc dozgonną przyrzekła.
Dziś stoi nad Wisłą i miecz trzyma w dłoni.
Gdy przyjdzie czas próby, Warszawę obroni.

Warszawska Syrenka – Wikipedia, wolna encyklopedia

Projekt „Warzywo”

Dieta, która pomoże na wszystko? Warzywa i owoce do zadań specjalnych (wyborcza.pl)

Cele:














rozumienie pojęcia zdrowie
zapoznanie z piramidą zdrowego żywienia i stylu życia (zgodnej z
wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia) w formie kolażu
rozumienie znaczenia prawidłowego odżywiania, aktywności
fizycznej, higieny, snu oraz zasad korzystania z urządzeń
elektronicznych dla prawidłowego rozwoju dzieci
uświadomienie roli warzyw jako podstawy prawidłowego żywienia
kształtowanie umiejętności stawiania pytań
rozpoznawanie i nazywanie warzyw
oglądanie wnętrza warzyw, porównywanie pestek
opisywanie wyglądu, zapachu wybranych warzyw
eksperymentowanie z liśćmi kapusty i barwnikami spożywczymi
celem sprawdzenia, czy rośliny piją wodę
umuzykalnienie dzieci
poznanie piosenki metodą ze słuchu
wspólne śpiewanie i ilustrowanie ruchem słów piosenki
usprawnianie motoryki dużej (ćwiczenie równoważne, rzutne,
usprawnianie mięśni rąk)

 klasyfikowanie warzyw wg jednej cechy (koloru)
 klasyfikowanie produktów żywnościowych wg wartości
opozycyjnych zdrowy / niezdrowy
 utrwalanie nazw warzyw
 wdrażanie do stosowania liczebników porządkowych: pierwszy,
drugi
 rozwijanie mowy oraz uważnego słuchania
 zapoznanie z nową techniką plastyczną – wydzieraniem z papieru
 usprawnianie motoryki małej
 odczuwanie satysfakcji z wykonanej pracy plastycznej
 budowanie poczucia wartości poprzez prezentację pracy własnej
na forum grupy oraz poprzez umieszczenie jej w gablocie dla
rodziców

Magdalena Cynk – „Warzywa” (sł. Julian Tuwim) - YouTube

Warzywa
Julian Tuwim
Położyła kucharka na stole:
Kartofle,
Buraki,

Marchewkę,
Fasolę,
Kapustę,
Pietruszkę,
Selery
I groch.

Och!
Zaczęły się kłótnie,
Kłócą się okrutnie:
Kto z nich większy,
A kto mniejszy,
Kto ładniejszy,
Kto zgrabniejszy:
Kartofle?
Buraki?
Marchewka?
Fasola?
Kapusta?
Pietruszka?
Selery
Czy groch?
(…)

Moje hobby

Wielka Lista ponad 230 hobby | Cogiteon

Cele:
 Rozpoznawanie i nazywanie emocji
 Umiejętność radzenia sobie z emocjami w różnych
sytuacjach
 Nawiązywanie bliższych relacji z innymi
 Rozwijanie pamięci
 Zdobywanie umiejętności poprawnego wymawiania
słów
 Usprawnianie aparatu mowy
 Dzielenie na zbiory ze względu na jedną cechę
wspólną
 Rozwijanie myślenia logicznego w zabawach
matematycznych
 Czekanie na swoją kolej podczas wypowiedzi
 Zapamiętywanie układów ruchowych do piosenek
 Taniec z rekwizytami
 Umiejętność bezpiecznej zabawy ruchowej
 Prawidłowe rozróżnianie kolorów i posługiwanie się
ich nazwami
 Ćwiczenie sprawności manualnej
 Usprawnianie drobnych ruchów ręki podczas prac
plastycznych

 Utrzymywanie porządku w sali po zabawie

Zabawy z dzieckiem na deszczowe dni | Akademia Mądrego Dziecka (akademiamadregodziecka.pl)

Deszczyk
sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska
Lubię iść na spacer,
Kiedy deszczyk pada.
Z ogromną radością
Kalosze zakładam.
Deszczu się nie boję,
Gdy mam pelerynę.
Ja nie jestem z cukru,
Więc się nie rozpłynę.

Ref.: Deszczyk sobie pada,
Kap, kap, kap,
Skaczę przez kałuże,
Chlap, chla, chlap.

Ulubione zajęcia

WAKACJE W ZATORACH !!! - Aktualności - Gmina Zatory

Cele:
 Poznanie znaczenia słowa ekologia
 Rozwijanie postawy proekologicznej
 Rozwijanie kompetencji językowych – szukanie i nazywanie








przeciwieństw
Rozwijanie wyobraźni
Nabywanie odwagi do zaprezentowania siebie
Dostrzeganie zachodzących i nieodwracalnych zmian w
przedmiotach codziennego użytku
Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego
Wdrażanie do szanowania rzeczy
Nabywanie umiejętności wykorzystywania elementów przyrody
w zabawie
Nabywanie szacunku do przyrody

 Przybliżenie określenia rozciągliwy
 Eksperymentowanie z różnymi materiałami plastycznymi
 Rozwijanie twórczego myślenia

Aktualności | Starostwo Powiatowe w Kielcach (kielce.pl)

Krasnoludki-Ekoludki
sł. i muz. Adrianna Furmanik-Celejewska

Pewnie mi nie uwierzycie,
Lecz ja dobrze znam się na tym.
Są na świecie krasnoludki,
Wiem to od mojego taty!

Ref.: My jesteśmy małe krasnoludki,

Co się nazywają Ekoludki.
Uśmiechnięty będzie świat,
Gdy zrobimy właśnie tak!
(…)

Nadchodzi zima

Jaka będzie zima 2020? Prognoza pogody na zimę 2020/2021 jest optymistyczna (edziecko.pl)

Cele:
 poznanie oznak zimy
 umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy
 dostrzeganie potrzeb innych osób podczas zabaw
zimowych
 tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń
językowych
 kształtowanie umiejętności odróżniania fałszu od prawdy
 uświadomienie konieczności niesienia zimą pomocy
ptakom
 nazywanie i odróżnianie figur geometrycznych
 ćwiczenie sprawności manualnej
 nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa w
zajęciach






rozwijanie słuchu i poczucia rytmu
umiejętność tańca krokiem dostawnym
wyzwalanie ekspresji twórczej
zdobywanie nowych doświadczeń plastycznotechnicznych

Jak dokarmiać ptaki zimą, by im nie zaszkodzić — Lasy Państwowe

Zuzia i zima
Beata Mróz-Gajewska
Patrzy Zuzia
Przez okienko.
- Mamo,
Świat się przykrył
Białą kołderką,
Ja chcę tak samo!
Idzie Zuzia
Przez podwórko.
Wiatr
Za kaptur Zuzię złapał.
Mróz
W policzki Zuzię drapał.

Lód
Bucikom drogę plącze.
Oj, kłopoty ma nasz bączek!
- ZuziuNa zimowe prztyczki
Najlepsza czapka,
Szalik
I rękawiczki…

149,777 Okno Zima Zdjęcia Stockowe - 123RF

Opracowanie: M. Gołyś, D. Jabłońska

