GRUPA III POZIOMKI
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Tematy Kompleksowe:

Płynie czas 3.01-7.01.2022
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 aktywności muzyczno-ruchowej;



rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez
słuchanie muzyki;



poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy;



kształtowanie pojęcia regularności rytmu w organizacji czasu

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 przeganiaz 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...

Młodsi i starsi 10.01-14.01.2022
Cele:


rozumie pojęcie Rodzina



nazywa poszczególnych członków rodziny



rozumie konieczność szanowania ludzi bez względu na płeć



odnajduje kształty w przedmiotach w otaczającym go świecie



eksperymentuje z dźwiękiem



rozwija poczucie rytmu



doskonali sprawność manualną

https://www.faustynka.pl/2020/05/28/najwazniejsza-jest-rodzina-propozycje-aktywnosci-dzieci-mlodsze-3-4-latki/

Sport to zdrowie 17.01-21.01
Cele:


zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych;



kształtowanie świadomości o zagrożeniach występujących na lodzie i śniegu;



wdrażanie do przestrzegania zasad zabawy w przeznaczonych do tego miejscach



przybliżenie znaczenia słowa olimpiada



porównywanie elementów i posługiwanie się pojęciami duży, mały;



umiejętność odróżniania pary od jednostki



kształtowanie motoryki w zakresie zwinności

Narty
sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Gdy nadchodzi zima,
bardzo się cieszymy.
Razem z moim tatą
na nartach jeździmy.
Ja mam krótkie narty,
dłuższe są tatusia.
Gdy urosnę, narty
zmienić będę musiał.

Dbam o zdrowie 24.01-28.01.2022
Cele:


uświadamianie zagrożeń płynących ze świata ludzi i zwierząt



poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się na dworze



określanie cech przedmiotów za pomocą przymiotników



szeregowanie elementów od najmniejszego do największego



rozwijanie aktywności ruchowej



poznanie przyczyn przeziębienia jako następstwa złego dostosowania ubioru do pory roku



tworzenie przestrzennych kompozycji

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/305719-dbam-o-zdrowie

