GRUPA V
„Jagódki”
http://annf.bloog.pl/kat,724383,index.html?smoybbtticaid=61a8a8

Listopad

Tematy kompleksowe:

Moja Rodzina
29.10 – 02.11.2018r.

Mój dom
05-09.11.2018r.

Moje prawa i obowiązki
12-16.11.2018r.

Moje zdrowie i bezpieczeństwo
19-23.11.2018r.

Jak wyglądał świat
przed milionami lat
26-30.11.2018r.
Opracowała: Izabela Świder

1. Temat:

Moja Rodzina

Termin realizacji: 29.10 – 02.11.2018r.

 Porozmawiamy o naszych rodzinach oraz
rozszerzymy wiedzę na temat nazw członków
rodziny i ich imion;
 Poszerzymy procesy poznawcze po przez
obserwowanie czynności wykonywanych
przez różne osoby z rodziny i próby ich
naśladowania;
 Będziemy śpiewać i bawić się przy piosence:
„Moja rodzina” (sł. i muz. B. Forma);
 Rozwiniemy myślenie logiczne po przez
rozwiązywanie zagadek o rodzinie;

https://pl.pinterest.com/pin/551691023087720479/

 Rozwiniemy nasze umiejętności matematyczne oraz orientację przestrzenną i
w schemacie własnego ciała, poćwiczymy wskazywanie u siebie
wymienianych części ciała, nazywanie wybranych części ciała oraz
klasyfikowanie tych części ciała do „zbiorów Jedynki i Dwójki” w Ogrodach
Liczbowych Willego;
 Wykonamy pracę plastyczną – „Serduszko dla mojej rodziny”.
 Będziemy uczyć się przestrzegania istniejących w rodzinie i w grupie
przedszkolnej, zasad społecznych i używanie zwrotów grzecznościowych;


Przy sprzyjającej pogodzie
pobawimy się na naszym
placu zabaw i będziemy
obserwowali zmiany
zachodzące w przyrodzie w
naszej okolicy.

https://pl.pinterest.com/pin/668503138412787829/

„Moja rodzina”
(sł. i muz. Bożena Forma)

Moja rodzina
to ja, mama, tata.
Mam też siostrę Alę
i młodszego brata.
Siostra jest wysoka,
czarne włosy ma,
a braciszek mały
skończył latka dwa.

https://pl.pinterest.com/pin/151152131217004955/

Wspólne zabawy,
wspólne spacery.
Zimą na narty
latem rowery.
Czas wolny zawsze
razem spędzamy,
bardzo się mocno
wszyscy kochamy.

https://pl.pinterest.com/pin/304555993523207657/

2. Temat:

Mój dom

Termin realizacji: 05-09.11.2018r.
 Wspólnie świętować będziemy

http://supload.wikimedia.orgwikipediacommons115
Flag_of_Poland_%28with_coat_of_arms%29.svg

100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę;
 Nabywać będziemy świadomość obywatelską i rozwijać poczucie
przynależności narodowej m.in. po przez podawanie nazwy naszego kraju i
rozpoznawanie symboli narodowych takich jak: flaga, godło i hymn;
 Wygląd flagi i godła Polski utrwalimy także wykonując prace plastyczne;
 Nauczymy się Hymnu Polski i wspólnie odśpiewamy go podczas
uroczystości na sali gimnastycznej w piątek - 09.11.2018 o godzinie 11:11;
 Wysłuchamy wiersza Czesława Janczarskiego pt.: „Co to jest Polska”
 Będziemy uczyć się znanego utworu Władysława Bełzy pt.: „Katechizm
polskiego dziecka” – czyli „Kto ty jesteś? – Polak mały”;
 Wzbogacimy naszą wiedzę o Polsce oraz rozwiniemy poczucie
przynależności narodowej przy piosence „Jesteśmy Polką i Polakiem” (muz.
M. Totoszko, sł. J. Tomańska);
 Obchodzić będziemy również „Dzień Dobrego Jedzenia i Picia”, poznając
zalety picia wody oraz jedzenia zdrowych pokarmów;
 Rozpoczniemy realizację programu: „Chronimy
Dzieci 1. Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku
przedszkolnym z zakresu profilaktyki przemocy i
wykorzystywania seksualnego”, wyd. Fundacja
Dzieci Niczyje, 2014.



http://edukacja.fdds.pl/e44bb69d-5079-4d85-af44fc3ad703f467/Extras/chronimy-dzieci-1-net.pdf

Rozwijać będziemy nasze umiejętności matematyczne po przez liczenie i
rozpoznawanie cyfr, dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych
kształtach, rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych.
Wykorzystanie figur geometrycznych w zabawach, układanie dowolnych
kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.

http://wegorzewo.wm.pl/476960,Spiewaj-hymn-poprawnie-pamietaj-o-szacunku-do-flagi.html

Mazurek Dąbrowskiego

Hymn Polski
(sł. Józef Wybicki, muz. autor melodii, opartej na motywach ludowego mazura pozostaje
nieznany.)

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz...
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz...
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz...

Co to jest Polska
Czesław Janczarski
https://www.pinterest.nz/pin/356769601725891668/

– Co to jest Polska? –
Spytał Jaś w przedszkolu.
Polska – to wieś
i las,
i zboże w polu,
i szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko nad tobą.

https://pl.pinterest.com/pin/179721841354745229/

Polska – to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny,
co dymi z daleka,
a nawet obłoki,
gdy nad nami mkną.
Polska to także
twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak – i przedszkole,
i róża w ogrodzie,
i książka na stole.

„Katechizm polskiego dziecka”
Władysław Bełza

- Kto ty jesteś?
- Polak mały.
- Jaki znak twój?
- Orzeł biały.
- Gdzie ty mieszkasz?
https://szkolysalezjanskie.pl/index.php/2018/10/28/wyniki-szkolnegokonkursu-wokol-symboli-narodowych/

- Między swemi.

- W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
- Czym ta ziemia?
- Mą ojczyzną.
- Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.
- Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.
https://www.rea-sj.pl/produkt/kto-ty-jestes-polak-maly-malowanka/#iLightbox[]/0

„Jesteśmy Polką i Polakiem”
(muz. M. Totoszko, sł. J. Tomańska)
Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty
1. Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by
poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze
spotka nas

3. Teraz to już Warszawa
To ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski
Zamek
I wiele innych, pięknych miejsc

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem …

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem …

2. Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok

4. Toruń z daleka pachnie
Bo słodki zapach pierników kusi
mocno nas
Podróż skończymy w Gdański
Stąd szarym morzem można wyruszyć
dalej w świat

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem …

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem … /2x

http://niepoprawni.pl/sites/default/files/ilustracje-publiczny/puzzle.jpg

3. Temat:

Moje prawa i obowiązki

Termin realizacji: 12-16.11.2018r.

 Wyjaśnimy sobie znaczenie słów
prawa i obowiązki; oraz
porozmawiamy o tym jakie i do
czego prawa posiadamy;
 Będziemy rozwijać
zainteresowania i umiejętności
plastyczne ilustrując nasze
obowiązki;
 Nauczymy się „bezpiecznych
zasad” w ramach realizacji
programu: „Chronimy Dzieci 1”.
 Rozwiniemy wrażliwość i
empatię oraz poćwiczymy
zapamiętywanie tekstu i melodii
z piosenką B. Fromy: „Lubię
pomagać”;
 Poćwiczymy nasze umiejętności
matematyczne po przez rozwój
orientacji przestrzennej,
http://www.mama-trojki.pl/2016/06/prawa-i-obowiazki-kazdego-dziecka.html
określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, rozwijanie umiejętności
klasyfikowania;
 Pobawimy się w zabawę w języku angielskim, z
wyklaskiwaniem rytmu „Who Took the Cookie?”
 Będziemy uczestniczyć we wspólnych zabawach i
aktywności ruchowej w sali i na placu zabaw, a także https://pl.pinterest.com/pin/359443613992629068/
rozwijać będziemy umiejętność współdziałania w grupie.

„Lubię pomagać ”
(sł. i muz. Bożena Forma)

1. Składam ubrania, ustawiam buty
i z rodzicami robię zakupy.
Ref.: Chociaż jestem mały, o porządek dbam,
zabawki w pokoju zawsze sprzątam sam. (2 x)

https://pl.pinterest.com/pin/540361655282856618/

2. W pracach domowych pomagam mamie,
a to niełatwe przecież zadanie.
Ref.: Chociaż jestem mały…
https://pl.pinterest.com/pin/226024475033281114/

3. Wychodzę chętnie, zimą czy latem,
na spacer z pieskiem i starszym bratem.
Ref.: Chociaż jestem mały...

https://pl.pinterest.com/pin/438678819950775195/

https://pl.pinterest.com/pin/315040936432410785/

https://pl.pinterest.com/pin/97882991887289214/

https://pl.pinterest.com/pin/350928995950960780/

https://pl.pinterest.com/pin/369435975666940697/

Who took the cookie from the cookie Jar?
(Adaś) took the cookie from the cookie Jar.
Who me?
Yes, you!
Not me
https://pl.pinterest.com/pin/413064597067310833/
Then who?
Who took the cookie from the cookie Jar?
(Hania) took the cookie from the cookie Jar.
Who me? …

https://pl.pinterest.com/pin/553590979169767090/

Who took the cookie from the cookie Jar?
(Piotruś) took the cookie from the cookie Jar.
Who me? …
…
Who took the cookie from the cookie Jar?
(Izabela) took the cookie from the cookie Jar.
Who me?

Yes, you!
Okay, okay… I took the cookie

I took the cookie from the cookie Jar
The yummy, yummy cookie from the
cookie Jar
Are you hungry?
Uh-huh
Let’s share!
Okay!

Who wants some cookie?
I do! Me, me
Cookie, please!
Here you go!
Thank you
I want some cookie!
Thank you.
https://pl.pinterest.com/pin/380343131006787940/

https://pl.pinterest.com/pin/267401296603099385/

4. Temat: Moje

zdrowie i bezpieczeństwo

Termin realizacji: 19-23.11.2018r.
 Poznamy ważne rzeczy dotyczące higieny ciała i otoczenia;
 Uczyć będziemy się dbania o higienę poprzez:
o częste mycie rąk, zwłaszcza przed
jedzeniem
o prawidłowe mycie zębów po
posiłkach
o codzienne mycie całego ciała
o codzienną zmianę bielizny oraz
dbanie o czystość odzieży, obuwia
o korzystanie ze swojego ręcznika,
grzebienia, swojej szczoteczki
o samodzielne korzystanie z toalety
o utrzymywanie porządku w miejscu
zabawy.
https://pl.pinterest.com/pin/99219998024665028/
 Pobawimy się przy piosence „Mydło lubi zabawę”, wyk. Zespół „Fasolki”;
 Zwracać będziemy uwagę na zachowanie bezpieczeństwa w różnych
codziennych sytuacjach, np. na drodze przy poruszaniu się pieszo i jeździe na
rowerze, podczas spacerów lub korzystania z placu zabaw i sprzętów
rekreacyjno-sportowych, a także na zachowanie ostrożności w kontaktach z
nieznajomymi i stosowanie „bezpiecznych zasad” (realizacja programu:
„Chronimy Dzieci 1”);
 Poznane zasady bezpiecznego poruszania się po chodniku i ulicy
przećwiczymy na wycieczce w okolicy przedszkola.
 Rozwijać będziemy umiejętności liczenia i przeliczania, nazywania i
grupowania podstawowych figur geometrycznych oraz umiejętności
klasyfikowania w Ogrodach Liczbowych Willego;

Przyniesiemy do przedszkola nasze misie i razem z
nimi świętować będziemy „Dzień Pluszowego Misia”.

Rozwiniemy wrażliwość i wyobraźnię muzyczną
śpiewając piosenkę w języku angielskim „My Teddy
Bear”, z przedszkolnego zbiorku (Erasmus+) “Sing with
Us”;

Poznamy wierszyk „Idzie miś do sadu” oraz
wykonamy pracę plastyczną o naszych misiach.
https://pl.pinterest.com/pin/324188873174559312/

„Mydło lubi zabawę”
wyk. Zespół „Fasolki” – (sł. Ewa
Chotomska, muz. Krzysztof
Marzec)

Mydło lubi zabawę w
chowanego pod wodą
Każda taka zabawa
jest wspaniałą przygodą

https://pl.pinterest.com/pin/480407485237634198/

https://pl.pinterest.com/pin/527906387555285352/

Kiedy dobry ma humor
to zamienia się w pianę
A jak znajdzie gdzieś słomkę,
puszcza bańki mydlane.
Ref.: Mydło wszystko umyje,
nawet uszy i szyję
Mydło, mydło pachnące
jak kwiatki na łące

https://pl.pinterest.com/pin/261631059572701364/

https://landofcourtness.files.wordpress.com/2010/06/bubble-bath.jpg

Mydło lubi kąpiele, kiedy woda gorąca
Skacząc z ręki do ręki,
złapie czasem zająca
Lubi bawić się w berka,
z gąbką chętnie gra w
klasy
I do wspólnej zabawy
wciąga wszystkie
brudasy.
https://pl.pinterest.com/pin/542824561332427168/

„MY

Teddy bear”

Przedszkolny zbiorek (Erasmus+) “Sing with Us”

My teddy bear has two eyes,
two eyes, two eyes.
My teddy bear has two eyes.
I love my teddy bear.
My teddy bear has one nose, one
https://pl.pinterest.com/pin/788341109744542555/

nose, one nose.

My teddy bear has one nose. I love my teddy bear.

https://i.pinimg.com/originals/b0/33/00/b03
300540ea33028593a1e10efbe6ad4.jpg

My teddy bear has two ears, two ears, two ears.
My teddy bear has two ears. I love my teddy bear.
My teddy bear has two arms, two arms, two arms.
My teddy bear has two arms. I love my teddy bear.
My teddy bear has two legs, two legs, two legs.
My teddy bear has two legs. I love my teddy bear.
My teddy bear has four

https://pl.pinterest.com/pin/362047257532823447/

paws, four paws, four
paws.
My teddy bear has four
paws.
I love my teddy bear.

https://pl.pinterest.com/pin/446982331739344436/
https://pl.pinterest.com/pin/229331806001278564/?lp=true

Wiersz

„Idzie miś do sadu”

Idzie ścieżką miś
koszyk trzyma w łapkach.
Dokąd idziesz misiu?
Do sadu po jabłka.
Szuka w sadzie miś
jabłuszko podnosi
Czerwone dam Basi,
a złociste Zosi.

https://pl.pinterest.com/pin/344032859010277085/

Komu jeszcze dam?
Wiem, jabłuszko dostanie
mój przyjaciel Mruczek
na drugie śniadanie.
https://pl.pinterest.com/pin/649996158695545535/
https://pl.pinterest.com/pin/407505466278585339/

Mruczek mruknął – miau

teraz się pobawię
i poturlał jabłko daleko po trawie.
Idzie Misiu dalej, śmieje się do słonka
- A tu pac czerwone jabłko rzuca mu jabłonka.
Podniósł jabłko idzie dalej
a wtem koło dróżki – pac, pac, co to?
stara gruszka zrzuciła duże gruszki.
Podniósł Misiu złote gruszki
bardzo jest szczęśliwy
znów pac, pac, trzy śliwki
spadły z gęstej śliwy.
Niesie Misiu jabłka, śliwki, gruszki co się
złocą.
https://pl.pinterest.com/pin/568157309238892051/
Kto powie Misiowi ile ma owoców.
https://pl.pinterest.com/pin/303289356152280830/

Jak wyglądał świat
przed milionami lat

5. Temat:

Termin realizacji: 26-30.11.2018r.

Poznamy prehistoryczne zwierzęta i rośliny
występujące na Ziemi przed milionami lat;

Poznamy wybranych przedstawicieli dinozaurów
oraz niektóre hipotezy o powodach ich wyginięcia,
wykorzystując do tego tablicę multimedialną oraz
ilustracje i książki przez nas przyniesione;

Policzymy dinozaury w Ogrodach Liczbowych
Willego, utrwalając pojęcia: tyle samo, więcej, mniej;


Wykonamy kolorowe dinozaury z papieru i inne

ciekawe prace plastyczne o prehistorycznych gadach;
http://novadecor.bg/en/product/968/dino-world.html

 Obejrzymy teatrzyk pt: „Legenda białego orzełka” o powstaniu naszego
państwa, pierwszej stolicy Polski (Gniezna) i naszego godła;
 27.11.2018 podczas warsztatów z rodzicami „Pożegnamy jesień, a
przywitamy zimę”, prezentując kilka piosenek, wierszyków i zabaw, których
nauczyliśmy się jesienią i wspólnie z rodzicami dekorując zimowo naszą salę
 Poćwiczymy nasze umiejętności językowe przy piosence w języku
angielskim: „The Animal Song” z przedszkolnego zbiorku (Erasmus+)
“Move and Sing”;
 Rozwiniemy wyobraźnię muzyczną oraz poćwiczymy zapamiętywanie
tekstu, melodii i gestów, a także
zabawy w parach z tradycyjnymi
piosenkami: „Nie chcę cię znać”
i „Siała baba mak”;
 Uczestniczyć będziemy we
wspólnych zabawach i
aktywności ruchowej w sali i na
placu zabaw.
http://przedszkole-nefrytowa.edu.pl/dzien-dinozaura-2/

„

”

Przedszkolny zbiorek (Erasmus+) “Move and Sing”

Let's sing a song about animals. OK!
Jump jump like a kangaroo. Jump jump like
a kangaroo.
Jump jump like a kangaroo.
Let's sing the animal song.
Let's swing out noses like an elephant.
Swing swing, like an elephant. Swing
swing, like an elephant.
Swing swing, like an elephant.
Let's sing the animal song.
Let's count to ten.
One two three four five six seven eight nine ten.
One two three four five six seven eight nine ten.

https://pl.pinterest.com/pin/197454764889366616/

Shake shake like a rattle snake. Shake shake like a rattle snake.
Shake shake like a rattle snake.
Let's sing the animal song.
Let's fly like a pelican.
Fly fly like a pelican. Fly fly like a pelican.
Fly fly like a pelican.
Let's sing the animal song.
Let's count. One two three four five six seven
eight nine ten.
One two three four five six seven eight nine ten.
Sleep sleep like a koala. Sleep sleep like a koala.
Sleep sleep like a koala.
Let's sing the animal song. Wake up!
https://pl.pinterest.com/pin/497295983844390360/

„Nie chcę cię znać”
Nie chcę cię, nie chcę cię
Nie chcę cię znać
Chodź do mnie, chodź do mnie
Rączkę mi daj
Prawą mi daj, lewą mi daj
I już się na mnie nie gniewaj x2

https://pl.pinterest.com/pin/307230005823680475/

https://pl.pinterest.com/pin/534943261972939488/

http://kulturaludowa.pl/wydarzenia/sialababa-mak-warsztaty-umuzykalniajace/

https://pl.pinterest.com/pin/409546159861726681/

https://pl.pinterest.com/pin/850758185831493158/

Siała baba mak.
Nie wiedziała jak.
Dziadek wiedział,
Nie powiedział.
A to było tak…

https://dziecisawazne.pl/wp-content/uploads/2010/04/siala-baba-mak.jpg

