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Temat kompleksowy: Co robić w taki smutny czas (04 –
08.12.2017)
W tym tygodniu:
 Będziemy obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią,
występujące zjawiska atmosferyczne
 Będziemy mówić o tym jak należy ubierać się odpowiednio do warunków
atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie
przegrzaniu i zmarznięciu)
 Będziemy uczestniczyć w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych
 Będziemy doskonalić umiejętności dodawania i odejmowania oraz
szacowania ilościowego

http://www.sp12.gda.pl/strony/2014/01-17/z5.gif

Mały marsz
sł. M. Terlikowska, muz. E. Pałłasz
Maszeruje orkiestra,
maszerują żołnierze –
jeden bębni na bębnie,
drugi wali w talerze.
Potem idą trębacze,
każdy trąbi inaczej:
jeden – tra-ta-ta-ta-ta,
drugi – tru-tu- tu-tu-tu…
bęben i talerze:
bum-cyk-cyk.
bumcyk…
Ref.: A nasza piosenka
nie jest od nas starsza –
na małych bębenkach
gra małego marsza.
A nasza piosenka
nie jest od nas starsza –
na małych bębenkach
marsza gra.
II.
Mamy
zamiast
talerzy
dwie
pokrywki
od
garnka,
trąbka nam się zepsuła,
za to gra nam fujarka
Ref: …..
http://images2.fanpop.com/images/photos/2700000/Winnie-the-Pooh-Christmaschristmas-2735506-500-375.jpg

Smutki
J. Kulmowej
Gdy dzień staje się już ciemny,
króciutki,
przychodzą do mnie smutki.
Mają wielkie oczy
pełne łez
i sierść miękką
jak puszysty, szary pies.
Lubią, żeby gładzić je pomalutku.
szeptać:
„Smutku,

dobry mój smutku!”
Czasami trzeba je wziąć na ręce,
nie bronić się przed nimi, nie złościć.
Wtedy już się nie smucą więcej.
Układają się przy mnie do snu.
A nazajutrz
potulnie
rozpływają się
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Temat kompleksowy: Nadeszła zima (11 – 15.12.2017)
W tym tygodniu:
 Będziemy obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie zimą; zwrócenie
uwagi
na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
 Poznamy zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy
 Poznamy właściwości ﬁzyczne śniegu i lodu, zwracanie uwagi na
zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

http://www.gify.net/data/media/277/balwan-ruchomy-obrazek-0105.gif

Szczypawka
A. Widzowskiej
Czy wiesz, że zima jest jak
szczypawka?
Myk! Za kołnierzyk, hop! Do rękawka.
Ugryzie w nochal, poszczypie w uszko,
buzie przyprószy śnieżną poduszką.
https://i.pinimg.com/736x/64/1f/75/641f753f32beb8c00912950e6e5792e2-zima-ideas-para.jpg

Maluje wszystkim piękne rumieńce,
na sankach jeździ w białej sukience,
wciąż lepi śnieżki, grube bałwanki,
kotom na wąsach wiesza firanki.
Zima zaprasza wszystkich na łyżwy:
dzieci, dorosłych, mopsy i wyżły,
a gdy przychodzi pora na narty,
szusują z góry pudle i charty!
W zimie królują kulig i sanki,
orły na śniegu, w zaspach hulanki,
ale nim serca ogrzeją święta,
ubierz się ciepło i zapamiętaj:
kurtka i szalik,
dwie rękawiczki,
grube skarpety,
sweter nordycki,
buty z kożuszkiem,
z polaru czapka
i nie uszczypnie zima szczypawka!

Zima biała
sł. J. Mackiewicz, muz. K. Kwiatkowska
I. Rankiem się zbudziła,
śniegu nasypała.
Będzie sanna,
bo nareszcie
przyszła zima biała.
II. Drzewa w białych czapach,
droga w śniegu cała.
Lecą, lecą
małe piórka,
przyszła zima biała.
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Temat kompleksowy: Święta tuż, tuż (18 – 22.12.2017)
W tym tygodniu:
 Będziemy wzmacniać więzy rodzinne
 Będziemy kultywować tradycje, zwyczaje rodzinne, związane ze
świętami Bożego Narodzenia
 Będziemy rozwijać umiejętności klasyfikowania

http://www.imperiumtapet.com/media/wallpaper/3316/image/1473fb425de6f3e41e19_720x540_cropromiarniestandardowy.jpg

Grudzień
sł. i muz. D. i K. Jagiełło
Już od dawna z kolegą czekaliśmy na niego,
aż przysypie ziemię śniegiem, wodę zmieni w lód.
Wreszcie będzie tu z nami, jedzie do nas saniami,
z nieba lecą srebrne gwiazdy, to prawdziwy cud.
Ref.: Grudzień, grudzień, grudzień,
tak mówią o nim ludzie.
Grudzień, grudzień, grudzień
odwiedził nas.
II. Jadą drogą saneczki, dzwonią srebrne dzwoneczki,
a w nich sam Mikołaj z prezentami jedzie tu.
Grudzień o nas pamięta i przynosi nam święta,
więc na powitanie zaśpiewajmy mu.
Ref.: Grudzień, grudzień…

Wigilia
J. Koczanowskiej
Już choinka pięknie przystrojona
i na sianku opłatek spoczywa,
mama głośno do stołu zaprasza,
bo już pierwsza gwiazdka zaświeciła.
Wszyscy sobie życzenia składają,
najpiękniejsze,
świąteczne i
szczere,
babcia nawet łezkę
uroniła,
bo jest miłość,
radość i wzruszenie.
A gdy znikną ze
stołu pierogi,
kluski z makiem i
zupa grzybowa,
wtedy czas
rozpakować
prezenty
i radośnie, wspólnie kolędować.
http://darmowe-tapety.pl/cache/4823931e/ave0557fbe546d82d01cc.jpeg
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Temat kompleksowy: Jajko – projekt edukacyjny (25 – 29.12.2017)
W tym tygodniu:
 Będziemy kształtować umiejętności posługiwania się różnorodnymi materiałami,
przyborami i narzędziami w działaniach plastyczno – konstrukcyjnych
 Będziemy kształtować elementarne pojęcia matematyczne dotyczące: wielkości
przedmiotów, ich przeliczania i porównywania
 Będziemy kształtować umiejętności poszukiwania informacji
 Będziemy doskonalić umiejętności formułowania pytań
 Będziemy rozwijać umiejętności kreatywnego myślenia, wyobraźni i kreatywności

http://wyszperanewsieci2.blox.pl/resource/jajkobag.gif

Jajko
Jan Brzechwa
Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury.
Kura wyłazi ze skóry,
Prosi, błaga, namawia: „Bądź głupsze!”
Lecz co można poradzić, kiedy się ktoś uprze?
Kura martwi się bardzo i nad jajkiem gdacze,
A ono powiada, że jest kacze.
Kura prosi serdecznie i szczerze:
„Nie trzęś się, bo będziesz nieświeże”.
A ono właśnie się trzęsie
I mówi, że jest gęsie.
Kura do niego zwraca się z nauką,
Że jajka łatwo się tłuką,
A ono powiada, że to bajka,
Bo w wapnie trzyma się jajka.
Kura czule namawia: „Chodź, to cię wysiedzę”.
A ono ucieka za miedzę,
Kładzie się na grządkę pustą
I oświadcza, że będzie kapustą.
Kura powiada: „Nie chodź na ulicę,
Bo zrobią z ciebie jajecznicę”.
A jajko na to najbezczelniej:
„Na ulicy nie ma patelni”.
Kura mówi: „Ostrożnie! To gorąca woda!”
A jajko na to: „Zimna woda! Szkoda!”
Wskoczyło do ukropu z miną bardzo hardą
I ugotowało się na twardo.

http://animowane-gify.pl/uploads/jajko%20przemalowuje%20ch%C5%82opca%20w%20klauna.gif

