Grupa IV „Jagódki”
Zadania na Luty:
TEMATY KOMPLEKSOWE:

1. Baśnie, bajki, bajeczki
(31.01.2021-04.02.2022)

2. Muzyka wokół nas
(07-11.02.2022)

3. Projekt Kosmos
(14-18.02.2022)

4. Budowle
(21-25.02.2022)

1. Baśnie, bajki, bajeczki
(31.01.2021-04.02.2022)

https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zabawa/zagadki-dla-dzieci-o-bajkach-aa-BCf8-Ph7c-XRdB.html

Zadania dydaktyczne:
 rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.



zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat.



słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów



dzielenie się informacjami na temat ulubionych książek.



wskazywanie różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.



odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie).



zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.



poruszanie się odpowiednio do wystukiwanego na tamburynie rytmu: marsz,
bieg, podskoki.



śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście

Wiersz Barbary Szelągowskiej Moje bajki.
Gdy wieczór nadchodzi,
z książkami się witam,
siadam cichutko,
a mama mi czyta.
I czyta mi bajki
o dzielnych rycerzach,
smokach, czarownicach
i zaklętych wieżach.
O śpiącej królewnie
i o rybce złotej,
i o tym, jak młynarz
przyjaźnił się z kotem.
Choć jestem przy mamie,
to mi się wydaje,
że widzę naprawdę
te postacie z bajek.

2. Muzyka wokół nas
(07-11.02.2022)

http s:// przedszk ouczek .pl/2020/06/05/ muz yk a -w ok ol-na s-2/

Zadania dydaktyczne:
 śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście
 słuchanie utworów instrumentalnych.
 uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki,
bębenka, tamburynu
 rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia
 rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych
 odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie).
 zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez
nauczyciela.
 słuchanie i rozpoznawanie odgłosów różnych zjawisk atmosferycznych.
 uczestniczenie w ćwiczeniach: szczęki dolnej, języka, warg, podniebienia miękkiego,
mięśni zwierających pierścień gardłowy.
 odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do góry, w dół, do przodu, do tyłu,
w bok.
 uczestniczenie we wspólnych zabawach.

„Na bębenku” - B. Forma
1.Mam bębenek, ram – tam – tam, Przez dzień cały na nim gram; Bum,
bum, bum, bum, raz, dwa ,trzy, Teraz ze mną zagraj ty !
2.Mam bębenek, ram – tam – tam, I z kolegą na nim gram; Bum, bum,
bum, bum, raz, dwa ,trzy, Teraz ze mną zagraj ty !
3.Mam bębenek, ram – tam – tam, Dla mamusi na nim gram; Bum, bum,
bum, bum, raz, dwa ,trzy, Teraz ze mną zagraj ty !
https

3. Projekt Kosmos
(14-18.02.2022)










http://dziubdziak.pl/poznajemy-kosmos-zabawy-nie-tylko-dla-przyszlego-astronauty/

W tym tygodniu dzieci, będą:
rozwijały mowę
zapoznawały się z nazwami planet Układu Słonecznego,
samodzielnie dochodziły do wiedzy poprzez zabawy badawcze,
utrwalały wiadomości na temat kosmosu,
Układu Słonecznego,
rozwijały aktywność twórczą
poznawały postać Mikołaja Kopernika.

W Układzie Słonecznym – Nutkosfera
W Układzie Słonecznym wirują planety
Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce
Różnią się kolorem, masą i rozmiarem
Lata lecą, one stale kręcą się wytrwale .

4. Budowle
(21-25.02.2022)

Zadania dydaktyczne:
 uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych
 wspólne tworzenie konstrukcji (nabywanie umiejętności pracy
w zespole).
 określanie ról różnych zawodów w życiu społecznym.
 obserwowanie, poznawanie najbliższego otoczenia
 oglądanie książek z ilustracjami przedstawiającymi obiekty
nieznane z bezpośredniej obserwacji.
 słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
https://www.pkt.pl/artykul/budowle-z-klockow-czyli-jak-spedzic-czas-z-dzieckiem-19516






odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur
geometrycznych.
uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Rodzinne zabawy
matematyczne:

https://pl.dreamstime.com/ilustracji-szcz%C4%99%C5%9Bliwi-dzieci-liczby-i-image90287346

Prezent dla misia
Do zabawy potrzebna będzie ulubiona maskotka dziecka, np. miś, kilka
cukierków i kolorowych piłeczek. Trzylatkowi pokazujemy kolejno na palcach
ile ma podarować misiowi cukierków a ile piłeczek. Następnie prosimy dziecko
o dokonanie oceny, czego miś otrzymał więcej cukierków czy piłeczek?
Możemy pomóc dziecku układając w jednym rzędzie cukierki a w drugim
piłeczki, tak aby każda piłeczka

była pod cukierkiem. Dorosły sprawdza poprawność wykonywania zadania,
koryguje ewentualnie popełnione błędy. Zabawa uczy dziecko liczenia oraz
doskonali pojęcia: „mniej” i „więcej”.
Liczenie
Poproś swojego przedszkolaka o pomoc w zakupach. Za każdym razem mów,
ile rzeczy ma ci podać, np: 4 cebule, 2 marchewki, jedno pudełko ciastek. Do
nauki liczenia idealne są klocki - starajcie się z nich często korzystać.Równie
fantastycznie sprawdzają się proste gry planszowe, gdzie rzuca się kostką,
apionek porusza się o wyznaczoną liczbę pól.

Opracowanie: mgr Karolina Bartnicka

