GRUPA III POZIOMKI

Poziomki - odmiany, wymagania i uprawa - TwojOgrodek.pl

Tematy kompleksowe:
1. Coraz zimniej 06.12.21 r. – 10.12.21 r.
2. Świąteczne przygotowania 13.12.21 r. – 17.12.21 r.
3. Wesołych Świąt! 20.12.21 r. – 24.12.21 r.
4. Płynie czas 27.12.21 r. – 31.12.21 r.

Zima 2021. Kiedy dokładnie kończy się kalendarzowa i astronomiczna zima? [1.02.21] | Gazeta Krakowska

Coraz zimniej

Zimno, coraz zimniej... - Grupa Medialna Narew















Cele:
Uświadomienie konieczności pomocy zwierzętom leśnym
podczas zimy
Kształtowanie umiejętności bycia dobrym poprzez
dokarmianie zwierząt zimą
Nabywanie umiejętności wyrażania uczuć
Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń
językowych
Nazywanie i rozróżnianie pokarmu odpowiedniego dla ptaków
Uwrażliwianie na potrzeby zwierząt zimą
Wymienianie sposobów ochrony psa przed zimnem podczas
spaceru
Nabywanie poczucia odpowiedzialności za pupila
Zapoznanie z instrumentem perkusyjnym – dzwonkami
chromatycznymi
Rozwijanie muzycznych zdolności twórczych
Wyrabianie wrażliwości muzycznej
Poznanie pojęć zamrażanie i roztapianie
Określanie nasycenia barw z użyciem przymiotników jasny /
ciemny

 Odczuwanie sprawstwa podczas wykonywania
eksperymentów

DBAM_O_ZWIERZETA.pdf (krainatuwima.pl)

,, Kto pamięta o zwierzętach”
S. Szuchowa
Leśnik sarnom wyniósł siano i sól do solniczki,
a wiewiórka chowa w dziupli swoje smakołyczki.
Lis futerko kupił nowe, wróble zaś zmieniły piórka.
W sen zapadły jeże, żaby,
śpi już nawet mała pszczółka.
Cisza w lesie coraz głębsza,
pochowały się zwierzęta.
Co też zimą będą jadły?
Czy też o nich ktoś pamięta?
Pan leśniczy dba o sarny w swej leśnej zagrodzie.
My o ptaki dbać musimy,

lecz w naszym ogrodzie.

Świąteczne przygotowania

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Harmonogram przygotowań (mojagwiazdka.pl)

Cele:
 kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach
domowych
 zapoznanie z zawodem i pracą listonosza
 określanie sytuacji, kiedy można wysłać kartkę z życzeniami
 nabywanie umiejętności składania życzeń
 zdobywanie umiejętności szacowania pojemności
 przygotowanie do pomagania bliskim podczas prac domowych
 rozwijanie ekspresji ruchowej
 kształtowanie umiejętności odróżniania instrumentów
muzycznych
 umiejętność odczuwania świątecznego nastroju podczas
zabaw muzycznych
 utrwalanie podstawowych kolorów

 usprawnianie zdolności manualnych podczas
przygotowywania ozdób na choinkę
 czerpanie przyjemności z obdarowywania prezentami

Pomysły na prezenty świąteczne – tanie, oryginalne i zabawne - WyjątkowyPrezent.pl BlogWyjątkowyPrezent.pl Blog (wyjatkowyprezent.pl)

Czas podarunków
sł. Anna Bernat, muz. Michał Ciechan
Jedzie Mikołaj z dalekich stron,
Dokoła słychać dzwoneczków ton,
Aniołki głoszą świąteczne dni
Dzyń, dzyń, pod niebem już pięknie brzmi:

Ref.: Czas podarunków
Świąteczny czas
Niechaj pamięta

Dziś każdy z nas.

Czas podarunków,
Jak z bajki czas,
Moc niespodzianek
Sprawi nie raz.

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt - życzenia od ekipy ITHardware.pl | ITHardware

Cele:
 rozwijanie umiejętności odczytywania sygnałów
niewerbalnych – tonu głosu, gestów, wyrazu twarzy jako
podstawy do rozpoznawania emocji
 nazywanie emocji
 budowanie emocjonalnego kontaktu z najbliższymi
 przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja
 utrwalenie nazw części ciała
 stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń
językowych
 przeliczanie w dostępnym zakresie










składanie obrazka z części
kultywowanie zwyczaju świątecznego spotkania rodziny
poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej
śpiewanie kolęd
odczuwanie podniosłego nastroju świąt Bożego Narodzenia
zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem
umiejętność tworzenia prezentów
odczuwanie przyjemności z oczekiwania na prezent

Która choinka jest naprawdę eko? - Ładny Dom - Wnętrza (ladnydom.pl)

Płynie czas

Kto wymyślił czas i czym on na prawdę jest? (polishexpress.co.uk)

Cele:














poznanie tradycji witania Nowego Roku
rozwijanie umiejętności aktorskich
poznanie nazw dni tygodnia
kształtowanie umiejętności tworzenia zdrobnień
nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru
dostrzeganie różnic w porach roku
rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie
rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej
rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki
wdrażanie do reagowania na polecenia
poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy
kształtowanie pojęcia regularności rytmu w organizacji czasu
rozwijanie umiejętności wyrażania pory dnia w działaniach
plastycznych

Seria Dzień I Noc - Zdjęcia i ilustracje - iStock (istockphoto.com)

Dzień i noc
Małgorzata Strzałkowska
Odkąd Ziemia się obraca,
Dzień się w berka bawi z nocą –
Raz na niebie świeci słońce,
Raz gromady gwiazd migocą.

Gdy leciutki, blady przedświt
Mrok rozprasza i przegania –
Z czarnej nocy, bez pośpiechu,
Świat powoli się wyłania.

Widać domy, widać drzewa,
Ćwierka wróbel, kogut pieje,
Powolutku słońce wchodzi,
Pomalutku świta, dnieje…

Ciemno, ciemno, coraz ciemniej,
W końcu czarna noc zapadła.
Gdzieś przepadły domy, drzewa,
To noc rzeczom kształty skradła.

I ukryła je starannie
Pod mięciutką, czarną chustą.
Nic nie widać dookoła,
Wszędzie czarno, wszędzie pusto…

Niebieski Księżyc na niebie. Ostatni raz było go widać 76 lat temu - Dziennik.pl

