GRUPA III POZIOMKI

https://sadzonki-truskawek.eu/produkt/poziomkaregina/?utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=Wszystkie%20Produkty&utm_medium=cpc&utm_term=1857&gclid=CjwKCAiAsYyRBhACEiwAkJFKouVE8FhRroHJJojC
Kd73RHXl4aSBL9blFNsdyVd19glqfer8MK08oBoCFTcQAvD_BwE

Tematy Kompleksowe:

Nasze podróże 1.03-4.03.2022
Cele:


poznanie zawodu fryzjera oraz przedmiotów używanych w trakcie pracy;



nabywanie odwagi;



budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby



doskonalenie umiejętności językowych;



wzbogacanie słownictwa o wyrazy związane z karnawałem;



ćwiczenie uważnego słuchania poleceń i stosowania się do nich



kształtowanie wyobraźni przestrzennej

Pajacyk
Henryk Rostworowski

Fiku-miku, fiku-miku („młynek” z rąk)
poskacz z nami, pajacyku. (podskoki w miejscu, bez rozkładania rąk)
Popatrz na przedszkolaka, („daszek” z dłoni, rozglądanie się dookoła)
zaraz się nauczysz skakać. (podskoki w miejscu, bez rozkładania rąk)
Fiku-miku, fiku-miku (podskoki typu „pajacyk”: nogi w rozkroku, ręce na boki)
poskacz z nami, pajacyku, (podskoki typu „pajacyk”: nogi w rozkroku, ręce na boki)
skacze Krysia, skaczę ja! (podskoki typu „pajacyk”: nogi w rozkroku, ręce na boki)
Poskacz z nami, hopsasa! (podskoki typu „pajacyk”: nogi w rozkroku, ręce na boki)

Zwierzęta naszych pól i lasów 7.03- 11.03.2022
Cele:
 Oglądanie filmów przyrodniczych, książek, albumów, tablic (poznawanie przyrody w sposób
pośredni).
 Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym
czasie
 Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo,
pokarm).
 Poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami.
 Poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin.
 Wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady

https://przedszkole1.czarnkow.pl/18052020-r-zwierzeta-z-naszych-pol-i-lasow,2389,pl

Tajemnice świata 14.03-18.03.2022
Cele:









poszerzanie wiedzy ogólnej w oparciu o opowiadanie;
budowanie poczucia wspólnoty podczas zabaw tematycznych;
ćwiczenie zgodnej współpracy
tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu mowy i kształtowaniu umiejętności
wypowiadania się;
przeliczanie elementów w dostępnym zakresie; doskonalenie umiejętności
matematycznych;
wsłuchiwanie się w dźwięki występujące w otoczeniu;
umiejętność odróżniania dźwięków przyjemnych od nieprzyjemnych;
odczuwanie pozytywnych emocji podczas działań z muzyką relaksacyjną

Eating milk
sł. i muz. Agnieszka Filipkowska

It’s a bowl full of milk. (robimy miseczkę z dłoni)
Take a spoon (bierzemy do ręki niewidzialną łyżkę)
and eat with me. (udajemy jedzenie łyżką)
One spoon, two spoons, (liczymy na palcach)
three and four,
five spoons, eating more and more.
Six spoons, seven, eight, nine, ten.
I want more. (ręce złożone w miseczkę wyciągamy do przodu z proszącą miną)
Let’s start again….

Kolory Wiosny 21.03- 25.03.2022
Cele:




Obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz
dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze
kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki kwitnienie wierzby i leszczyny;
pojawianie się pąków na drzewach i krzewach.
Poznawanie wybranych przedstawicieli kwiatów ogrodowych, np. Tulipan, nasturcja, róża,
lilia itp.;

 Poznawanie praw przedszkolaka
 Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną (podejmowanie próby
nazywania tych zmian)
 Podejmowanie próby przeliczania w zakresie dostępnym dziecku podczas swobodnej
zabawy
 Podejmowanie czynności plastycznych zgodnie z zainteresowaniami dzieci

https://www.hortorus.pl/wiosenne-kwiaty/

Wiosna tuż tuż 28.03-31.03.2022
Cele:


stworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia;



kształtowanie określonych postaw w obcowaniu z przyrodą;



doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole



poszerzanie wiadomości na temat wiosny



poznanie cyklu rozwojowego motyla;



kształtowanie pojęcia wysoko – nisko; góra – dół;



rozumienie potrzeby utrzymywania porządku wokół nas

Już!
Laura Łącz

Spadła deszczu kropla,
Plum...
Zawiał ciepły wietrzyk,
Szum...
Coś pachnie w powietrzu –

Kwiat.
Zmienia się wkoło
Świat.
A co to tak śpiewa?
Ptak.
Czyżby przyszła wiosna?
Tak.

