„Jak wyglądał świat przed milionami lat”.
29.11-3.12.2021 r.

Zadania dydaktyczne:
 poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat
 poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej.
 poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru,
siła wody), form ich wykorzystania.
 stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest
jego dziełem.
 nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski.
 wsłuchiwanie się i określanie rodzaju dźwięków, ich natężenia, odległości, kierunku.
 słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje
 formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
 wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami

https://muralo.pl/img/dinozaur-na-skalach-ft-2300-vesk-base.jpg

Wiersz „Dinozaury” A. Dziechiarczyk
Ciężki chód i ostre zęby,
Wzrok zabójczy i węch pewny.
Wielkie przy tym gabaryty,
Oraz przeraźliwe ryki.
Dinozaury wielkie stwory,
Dla nas prawie jak potwory.
W okresie jurajskim tutaj żyły,
Swoje ślady zostawiły.
Dinozaurów różnych wiele,
Dla Was dzieci – przyjaciele.
Choć jaszczury to straszliwe,
Dziś są dla nas nieszkodliwe.

„Idzie zima ze śniegiem”
6.12-10.12.2021 r.
Zadania dydaktyczne:
 dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich.
 poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla
kamiennego i soli kamiennej
 wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.
 nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 kończenie zdań, np. Gdyby ryby potrafiły mówić, to…
 opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
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„ Dzwonki sań ” E. Zechenter-Spławińska.
1.Poprzez białe drogi, z mrozem za pan brat
pędzą nasze sanie szybkie niby wiatr.
Biegnij koniu wrony przez uśpiony las,
my wieziemy świerk zielony i śpiewamy tak:
Ref. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań
co za radość, gdy saniami można jechać w dal
gdy pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań
a przed nami i za nami wiruje tyle gwiazd.
2.Biegniesz biała drogo nie wiadomo jak,
nie ma tu nikogo kto by znaczył ślad.
Tylko nasze sanie, tylko szybki koń
tylko gwiazdy roześmiane i piosenki ton.

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.freepik.com%2Fpremium-wektory%2Fsylwetka-swietego-mikolaja-jazda-na-saniach-reniferow_6003738.htm&psig=AOvVaw1WgK8_ELKDsLDhipNOX_f&ust=1637863715533000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCPjB4fnLsfQCFQAAAAAdAAAAABAJ

„Idą święta”
13.12-17.12.2021 r.
Zadania dydaktyczne:
 kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego
Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób
 poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć
 dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii
względem innych.
 słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 stosowanie form czasów: przyszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co
będzie robił?).

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pocztakwiatowa.pl%2Fudekorowana-zywachoinka&psig=AOvVaw0Mfaa0IPPWWRS8NILIzsay&ust=1605972935473000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLC8qM25ke0CFQAAAAAdAAAAABAD

Piosenka „Świeć gwiazdeczko świeć” – Arka Noego
1.Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się.
Ref. Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie.
2.Narodził się, Bóg zstąpił na Ziemię
Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie
I nie zostawił mnie.

„Projekt prezenty”
20.12-24.12.2021 r.
Zadania dydaktyczne:







wzbogacanie wiedzy o świętach Bożego Narodzenia – poznawanie tradycji i
zwyczajów związanych ze świętami
 czynne uczestniczenie w przygotowaniach na Boże Narodzenie
nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego
Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról,
wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).
dostrzeganie, że zmiana kolejności ustawienia nie zmienia liczby elementów.

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fithardware.pl%2Faktualnosci%2Fwesolych_swiat_zyczenia_od_ekipy_ithardware_pl8160.html&psig=AOvVaw3VrnBejSVw2UMEZejSq9D6&ust=1605976434636000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODtr9TGke0CFQAAAAAdAAAAABA

Piosenka „Nie miały aniołki choinki na święta” – Wanda Chotomska
1.Nie miały aniołki choinki na święta,
o choince dla nich nikt tam nie pamiętał.
Popatrzyły się na siebie,
wywierciły dziurę w niebie
ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho!
2.Złapały za czubek największą choinkę,
przywiązały do niej bardzo dużą linę
i wciągnęły ją na górę,
przez tę dziurę, w niebie dziurę ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho!
3.Stanęła choinka w samym środku nieba,
teraz tę choinkę pięknie ubrać trzeba,
więc skoczyły przez tę dziurę
po orzech do wiewiórek ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho!

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkwiecien.academy%2Fanioly-ianiolki%2F&psig=AOvVaw0mbNJ9vJakKnsU1pXlzNWg&ust=1637864693109000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCJif3czPsfQCFQAAAAAdAAAAABAD

„Nowy Rok”
27.12-31.12.2021 r.
Zadania dydaktyczne:





wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami
przygotowywanie do Nowego Roku
obserwowanie pogody – dobieranie właściwego ubioru do aktualnej temperatury
rozwijanie mowy i wzbogacanie słownictwa dzieci w języku angielskim





wzmacnianie pozytywnych kontaktów społecznych w grupie
wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci
rozwijanie umiejętności rozpoznawania i określania swojego samopoczucia

Piosenka „Nowy Rok”
1.Nowy Rok
Któż to do nas idzie?
Czyj z daleka słychać krok?
Chyba go widzicie
- to się zbliża Nowy Rok.
Ref. Nowy Rok, Nowy Rok,
rześki, uśmiechnięty.
Nowy Rok, Nowy Rok,
niesie nam prezenty.
2.Dni są takie krótkie,
Zimny wiatr z północy dmie.
W kalendarzu kartek
Z każdym dniem jest coraz mniej.
Ref. A kiedy już przyjdzie
Wtedy w tym świątecznym dniu,
Wszystkim dużo szczęścia
Będzie życzył każdy druh.
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Opracowała M. Kolek

