Grupa V Żabki
Zadania na Luty

http://tulipanow.pl/?attachment_id=11110

Baśnie, bajki, bajeczki
1.02– 5.02 2021r.

http://scholaris.pl/zasob/109314

Cele:










Będziemy dokonywać ocenę postępowania bohaterów literackich
Będziemy odtwarzać sceny z ulubionych bajek
Utrwalimy umiejętność przeliczenia w zakresie 8
Będziemy rozwijać motorykę dużą na podstawie opowieści
ruchowej „Wyprawa księżniczki”
Będziemy śpiewać piosenkę „Baśniowe postacie”
Stworzymy teatrzyk cieni
Będziemy kształtować umiejętność kodowania z wykorzystaniem
maty do kodowania
Będziemy grać na instrumentach
Stworzymy swoje własne książeczki z bajkami i opowiemy je

Baśniowe postacie (sł. i muz. J. Kucharczyk)

https://olamundo.pl/top-10-ksiazek-dziecinstwa-basnie-hans-christian-andersen/

1. Znam legendy o powstaniu Krakowa
i stolicy Polski, Warszawie:
o szewczyku, o smoku i Wiśle,
o Syrence, i Warsie i Sawie.
Ref.: Książki niezwykłe, książki ciekawe,
tysiące legend, baśni i bajek.
Historii tyle, że trudno zliczyć,
chcę poznać wszystkie, więc będę je czytać.
2. Z książek znam też krasnoludki, królewny
i Kopciuszka, wróżki i Śnieżkę,
Czerwonego Kapturka, kłamczuchę,
Kota w butach i Piękną i Bestię.
Ref.: Książki…
3. Lubię czytać książki z mamą i z tatą,
piękne wiersze, opowiadania,
z nich się uczę, historię poznaję,
więc zachęcam was też do czytania.
Opracowała: Joanna Trzaska

Muzyka wokół mnie
8-12.02.2021 r.

https://www.faustynka.pl/2020/06/16/muzyka-wokol-nas-propozycje-aktywnosci-dzieci-mlodsze-3-4-latki-2/

Cele:
 Poznamy instrumenty wykorzystane przez muzyków w
filharmonii
 Wybierzemy się w wirtualny spacer po Filharmonii Narodowej w
Warszawie
 Poznamy nowe techniki plastyczne i wykonamy nasze własne
instrumenty
 Zbadamy przy pomocy jakich przedmiotów można tworzyć
muzykę
 Stworzymy akompaniament do poznanych piosenek

 Zagramy na tablicy multimedialnej w grę „Mistrz dobrego
słuchu”
 Poszerzymy kompetencje matematyczne w Ogrodach Liczbowych
Willy’ego
 Poznamy różne style muzyczne i opowiemy o emocjach jakie w
nas budzą
 Poznamy wielkich Polaków jak Fryderyk Chopin i Stanisław
Moniuszko
Wiersz pt. „Przedszkolna orkiestra”
By zagrać z prawdziwą orkiestrą,
nie trzeba być żadnym maestro,
wystarczy fantazji ćwierć deka.
Słuchacze już biegną z daleka!
Bo Antek w parapet uderza
i rocka grać na nim zamierza.
Jaś stuka zażarcie w żeberka,
aż grzejnik wywija oberka,
Staś biurko przerobił na bęben
i bębni w nie, nucąc kolędę,
a Krzysiek na nerwach gra tryle…
Przedszkolna orkiestra. I tyle…

Agnieszka Frączek

https://przedszkolenr5tg.edupage.org/text/?text=text/text6&subpage=2

Opracowała Paulina Białobrzeska

Nie jesteśmy sami w kosmosie
15-19.02.2021r

https://pl.fotolia.com/tag/%22kosmos%20ilustracja%20dla%20dzieci%22

Cele:
 Będziemy szukać drogi do statku kosmicznego na podstawie
Kodowania na dywanie
 Poznamy ciekawostki dotyczące kosmosu
 Przedstawimy improwizację ruchową do piosenki „W układzie
słonecznym”
 Będziemy naśladować kosmitów rozwijając sprawność ruchową
 Wykonamy pracę plastyczną „Planety” z balonów, farb i papieru
 Będziemy ćwiczyć globalne czytanie wyrazów
 Przybliżymy sylwetkę Mikołaja Kopernika
 Poznamy piosenkę „Każdy chciałby być odkrywcą”
 Stworzymy Gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy

Każdy chciałby być odkrywcą (sł. i muz. J. Kucharczyk)

https://pl.fotolia.com/tag/ufoludki

Znam już dobrze kraj nasz, Polskę,

miasta, góry, morze.
Byłem także w innych krajach –
zwiedziłem Europę.
Ref.: Chcę poznać cały świat:
kontynenty, morza, oceany.
A kiedy już na Ziemi wszystko zwiedzę,
rakietą w kosmos polecę.
2. Znam też inne kontynenty:
Azję i Afrykę,
a niedługo także zwiedzę
ogromną Amerykę.
Ref.: Chcę poznać cały świat…
3. Będę pływał wielkim statkiem,
latał samolotem,
podróżował autokarem
i jeździł autostopem.
Opracowała: Joanna Trzaska

Pieniądze
22-26.02.2021 r.

https://es.123rf.com/photo_45723287_ahorro-de-dise%C3%B1o-ni%C3%B1os-ejemplo-gr%C3%A1fico-vectorial-eps10.html

Cele:
 Poznamy polską walutę, zbadamy wygląd i fakturę pieniędzy ,
dowiemy się jakie zabezpieczenia posiadają banknoty i dlaczego
monety mają wytłoczone wzory, które czujemy pod palcami
 Utworzymy zbiory matematyczne z uwagi na ilość i wartość
nominalną
 Dowiemy się skąd się biorą pieniądze
 Wyruszymy w wirtualną wycieczkę do Mennicy Polskiej
 Porozmawiamy na temat bezpiecznego przechowywania
pieniędzy
 Nauczymy się piosenek i wierszyków
 „Wyprodukujemy” własne monety
 Pobawimy się w robienie zakupów i uiszczanie płatności
 Poznamy legendę o Złotej Kaczce

 Pokonamy tor przeszkód na zajęciach gimnastycznych

Paweł Gołuch
Pieniądz
Pewien człowiek spod Grudziądza
Wielbicielem był pieniądza.
Każdy grosik zarobiony
Wrzucał zaraz do skarbony.
Tak monety, jak banknoty.
Cieszył go ich zapach, dotyk.
Jako sygnał telefonu
Nagrał sobie brzęk bilonu.
Chciał pieniądze pożreć wzrokiem,
Zachwycony ich widokiem.
Mógł je liczyć przez dzień cały,
Segregować nominały.
Myśleć o nich nie przestawał
I niechętnie je wydawał.
Nie pozbywał się waluty,
Chociaż miał dziurawe buty.
Nie zapraszał żadnych gości,
By nie tracić oszczędności.
Nie posiadał samochodu,
Bo mu było żal dochodów.
Nie rozbijał się po świecie,
By nie robić dziur w budżecie.
Nienawidził drogich sprzętów.
Bał się wręcz abonamentu.
Nie miał radia, komputera,
Telewizji nie odbierał.

Jadał mało, pił niewiele.
Pieniądz był mu przyjacielem,
Więc go zbierał dniem i nocą.
Tylko sam nie wiedział... po co.

https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Como-domiciliar-ahorro-voluntario-a-mi-cuenta-de-afore-20200218-0105.html

Opracowała Paulina Białobrzeska

Propozycja zabawy matematycznej do wykorzystania w domu
Matematyczne Dobble
Gra polega na znalezieniu jak największej ilości pasujących elementów.
1. Na stole leży jedna karta, pozostałe są rozdane między graczy.

2. Kto widzi wspólny symbol na jednej ze swoich kart, kładzie ją na kartę która leży już na stole.
3. Gra toczy się szybko, bo co chwilę inne frazy są do położenia.
4. Wygrywa osoba, która wyłoży wszystkie swoje karty na stół

Karty stworzone dzięki stronie: https://micetf.fr/symbole-commun/#additions
https://kreatywnymokiem.pl/matematyczne-dobble-stworzone-przez

