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Domy i domki 30.10- 03.11.2017
Cele:
- utrwalenie adresu zamieszkania
- pogłębienie wiedzy przyrodniczej dotyczącej domów różnych
zwierząt
- wprowadzenie litery „i” małej i wielkiej
- wykorzystanie trójkątów w zabawach i grach matematycznych
D. Gellner „Dom”
Gwiżdże wiatr, szumi wiatr,
Stuka, puka deszcz.
Gra na rynnach,
Gra na szybach.
A dom?
Dom gra też!
Trzeszczy podłogą i drzwiami,
Gra krokami na schodach,
Dom gra,
Gdy śpiewa radio w pokoju
Lub kapie z kranu woda.
Rodzinka pór roku (sł. i muz. K. Gowik).
Ref.: Wiosna, lato, jesień, zima idą krok w krok!
Pory roku jak rodzina razem cały rok!
I. Wiosna w pąkach, lato w kwiatkach,
jesień w liściach, zima w płatkach.
II. Raz zielono, raz kwieciście,
raz brązowo, raz srebrzyście.
Ref.: Wiosna…
III. Trochę słońca, trochę chłodu,
trochę wiatru, trochę lodu.
Ref.: Wiosna…
IV. Wiosna nuci, lato śpiewa,
jesień szumi, zima ziewa.
Ref.: Wiosna…
V. I tak sobie pory roku
w kółko krążą, zawsze zdążą!
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Urządzenia elektryczne 06.11- 10.11.2017
Cele:
- wprowadzenie litery „t” małej i wielkiej
- wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 5
- przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych
M. Szyszko Odkurzacz.
Trochę mam ze słonia,
trochę z węża boa,
biegam po podłodze,
aż turkoczą koła.
Buczę, kicham, dyszę,
syczę, prycham, sapię,
czasem guzik znajdę,
czasem papier złapię.
Ach, jak się mnie boją
kurz i pajęczyna,
kiedy wszystko łykam
z najgroźniejszą miną.
Domowe urządzenia (sł. i muz. J. Kucharczyk).
I. Mama często robi pranie,
tata lubi odkurzanie.
Siostra z pasją placki piecze.
Co pomaga im, czy wiecie?
Pralka pierze i wiruje,
mikser ciasto przygotuje.
A odkurzacz zjada śmieci.
Patrz, podłoga aż się świeci.
Ref.: W naszym domu są takie urządzenia,
które każdą pracę ułatwiają.
Choć tak głośno warczą, buczą,
bardzo nam we wszystkim pomagają.
II. Dywan pięknie odkurzony,
pachnie pranie rozwieszone.
W piekarniku rośnie ciasto,
w domu czysto, że aż jasno.
Czajnik gwiżdże już wesoło
i na podwieczorek woła.
Ekspres parzy kawę mamie,
więc czas na odpoczywanie.
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Pada deszcz 13.11- 17.11.2017
Cele:
- wprowadzenie litery „d” - małej i wielkiej
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
- dostrzeganie roli wody w życiu ludzi, roślin i zwierząt
- zabawy matematyczne z prostokątami
J. Koczanowska Listopad.
Miesiąc listopad nie jest brzydki
i smutny być nie musi wcale,
wystarczy mu się dobrze przyjrzeć,
żeby zobaczyć wiele zalet.
Kiedy ostatnie liście spadną
i szare chmury skryją niebo,
listopad jest jak baśń ciekawa,
ma w sobie coś tajemniczego.
Wiatr głośno śpiewa, mgły wirują,
deszcz kropelkami w okno stuka,
to jest melodia listopada –
niezwykle piękna, chociaż smutna.
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Taniec w deszczu (sł. i muz. K. Gowik).
I. Zimno, zimno już na dworze, pada deszcz.
Kwaśna mina nie pomoże, dobrze wiesz!
Lato odfrunęło razem z bocianami,
zostawiło stado szarych chmur.
Ref.: Gdy jesienny pada deszcz, jesień pod parasol bierz.
Po przygodę wyrusz z nią bardzo mokrą drogą,
chociaż słońca trochę brak, rozśmieszymy cały świat!
Taniec w deszczu z parasolem to nie żart!
Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.
W kałużach kaloszami chlap, chlap, chlap!
Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.
W kałużach kaloszami chlap, chlap, chlap!
II. Deszcz zagląda w nasze okna, woła nas:
„Chodźcie do mnie trochę zmoknąć, czas w sam raz!
Zatańczymy razem pod parasolkami,
ze mną nigdy nie znudzicie się!”
Ref.: Gdy jesienny…
III. Puka, stuka zimny deszczyk, żal go nam.
Kto pobiegnie za nim pierwszy: ty czy ja?
Trochę potańczymy w kurtkach i kaloszach,
jesień z deszczem może nie być zła!
Lodzinska.pl

Zdrowy uśmiech 20.11- 24.11.2017
Realizacja ogólnopolskiego programu edukacji zdrowotnej „Akademia Aquafresh”

Cele:
- kształtowanie zdrowych nawyków u dzieci
- zachęcenie do dokładnego mycia zębów
- oswojenie dzieci z wizytami u stomatologa
Rymowanki z treści programu:
„Szczotki niszczą się i brudzą- fakt to dobrze znany.
I dlatego potrzebują dość częstej wymiany.
Więc, kto chce, by jego zęby były mocne, lśniące,
Ten wymienia swą szczoteczkę raz na trzy miesiące”
„Szuru- buru, szczotka, pasta,
Szuru- buru, sprawa jasna,
Szuru-buru, raz po raz,
Zaraz czyste ząbki masz.”

Zdrowie naszym skarbem 27.11- 01.12.2017
Cele:
- wprowadzenie małej i wielkiej litery „k”
- przypomnienie czynników, które sprawiają, że jesteśmy zdrowsi: higiena,
zdrowe odżywianie, ruch
- zrobimy deser owocowy
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J. Koczanowska Gimnastyka.
Gimnastyka to zabawa,
ale także ważna sprawa,
bo to sposób jest jedyny,
żeby silnym być i zwinnym.
Skłony, skoki i przysiady
trzeba ćwiczyć – nie ma rady!
To dla zdrowia i urody
niezawodne są metody.
Opracowała Katarzyna Konik

