W STYCZNIU W NASZEJ GRUPIE:
Temat: Wokół miesięcy i pór roku 02-05.01.2018
Temat: W świecie baśni 08-12.01.2018
Temat: Pamiętajmy o zwierzętach 15-19.01.2018
Temat: Babcia i Dziadek 22-26.01.2018
Temat: Kosmos (metoda projektu tydzień pierwszy)
29.01-02.02.2017
CELE:
- będziemy rozmawiać o porach roku, nazwach miesięcy i dni tygodnia,
- porozmawiamy o kalendarzu oraz jego roli w określaniu dni tygodnia,
miesięcy,
- będziemy klasyfikować obiekty wg wybranych cech,
- będziemy porównywać liczbę elementów w zbiorach, nauczymy się
rozpoznawać i właściwie stosować znaki: >, <, =.
- rozwiniemy swoją wiedzę na temat różnych baśni,
- porozmawiamy o zwierzętach zimą – o potrzebie dokarmiania ich
- poznamy literki: s, p, g, n, b,
- będziemy układać i odczytywać wyrazy z poznanych liter,
- zapoznamy się z zapisem cyfrowym liczby 7
- rozwiniemy swoją wiedzę o kosmosie (m.in. poznamy nazwy planet
Układu Słonecznego, ciekawostki dotyczące kosmosu.
poznamy modelu kuli ziemskiej)
- poćwiczymy sylabizowanie i głoskowanie, wysłuchiwanie głosek
w nagłosie i wygłosie,
- nauczymy się nowych piosenek,

Wokół miesięcy i pór roku 02-05. 01. 2018
E. M. Skorek „Nazwy miesięcy”
Jakie miesiące
w roku mamy?
Czy wszystkie nazwy
miesięcy znamy?
Komu nie sprawi
trudu zadanie,
niech rozpoczyna
ich wyliczanie.
Powietrza dużo
buzia nabiera
i na wydechu
nazwy wymienia:
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec,
lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.
Jeśli za trudne
było zadanie,
ćwicz dalej z nami
to wyliczanie:
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec,
sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.

https://de.dreamstime.com/stock-abbildung-satz-von-monaten-tragen-ikonen-wetter-vier-jahreszeiten-ein-image55769984

W świecie baśni 08-12. 01. 2018
Baśniowi przyjaciele (sł. i muz. J. Kucharczyk)
I. Czerwony Kapturek to dziewczynka mała,
która w ciemnym lesie była całkiem sama.
Szła do chorej babci, kwiatuszki zbierała,
wesołą piosenkę tak sobie śpiewała.
„Mama mnie posłała do kochanej babci,
niosę jej owoce, leki, sok i placki”.
I tak powiedziała: „Kapturku Czerwony,
w lesie nie rozmawiaj z żadnym nieznajomym”.
II. Choć groźne wilczysko ma na obiad chrapkę,
chce pożreć dziewczynkę i kochaną babcię.
Cała ta historia dobrze się skończyła,
Czerwony Kapturek sprytnym dzieckiem była.
I wy o tym, dzieci, zawsze pamiętajcie,
z kimś, kogo nie znacie, też nie rozmawiajcie.
Dziś wam przypomina Kapturek Czerwony:
Nie wolno rozmawiać z żadnym nieznajomym! (3 razy)

http://p124.przedszkola.net.pl/archiwum/2016-2017/z-%C5%BCycia-przedszkola/teatrzyk-czerwony-kapturek.html

Pamiętajmy o zwierzętach 15-19. 01. 2018
Ptasi bar (sł. i muz. K. Gowik)
I. Przyszła zima, otwieramy ptasi
bar, ptasi bar,
w którym zawsze jest wesoło, zawsze
gwar.
Pan wróbelek jest kelnerem, woła
głośno tak:
„Zaproszenie tutaj ma każdy ptak!”
Ref.: Ptasi bar czynny jest cały
dzień.
Można dostać tu śniadanko i obiadek
też.
Nie odleci zimą stąd żaden głodny
ptak.
Karmnik to jest ptasi bar, tak, tak,
tak!
II. W ptasim barze pełno gości,
dziobią tu, dziobią tam,
ziarno, chlebek i słodkości dla nich
mam.
Dwie sikorki już czekają na słoninki
smak.
Zaproszenie tutaj ma każdy ptak.

F. Kobryńczuk „Leśne ścieżki”
Upadł w puszczy lekki śnieżek
białą swą urodą.
Kto wydeptał tyle ścieżek?
Dokąd one wiodą?
Tędy sarna szła płochliwa,
skubiąc zeschłe ziele.
A tam biegł i podskakiwał
dzik, a za nim jeleń.
A tu zając obok jodły
kicał, by się rozgrzać.
Tam szły żubry i mrok bodły,
ciepło niosąc w nozdrzach.
A tu jakiś ślad niepewny
zawiały śnieżyce.
Tędy pewnie do królewny
jechał dzielny rycerz.

Ref.: Ptasi bar…
III. Miło tutaj i wesoło, gwiżdże kos,
ćwierka gil,
lubię spędzać tu codziennie kilka
chwil.
I choć wicher śnieg przywiewa –
mroźny zimy znak,
zaproszenie tutaj ma każdy ptak.
Ref.: Ptasi bar…

https://pl.dreamstime.com/ilustracji-gile-image58908318
https://pl.dreamstime.com/ilustracji-gile-image58908318

Babcia i dziadek 22-26. 01. 2018
Kolega dziadek (sł. i muz. K.
Gowik)

Babcia zawsze ma czas (sł. i muz. J.
Kucharczyk)

I. Gdy tata mój pracuje cały dzień,
a mama idzie na spacer z psem,
to wtedy dziadek, dziadek mym
kolegą jest,
bo dziadek mocno kocha mnie, tak,
mnie!

I. Moja babcia wcześnie wstaje
i pracuje cały dzień.
Wciąż ma tyle różnych zajęć
i wciąż bardzo spieszy się.

Ref.: Dziadku, dziadku, jak to dobrze
ciebie mieć.
Mądry jesteś, bo masz chyba ze sto
lat!
Poczytamy bajki, urządzimy mecz,
potem ze mną pizzę będziesz jadł.
Dziadku, dziadku, jak to dobrze, że
masz czas.
Różne sprawy wytłumaczysz tak jak
nikt
i będziemy śmiać się razem, cha,
cha, cha!
Najfajniejsze to są z dziadkiem dni!
II. Gdy nudzę się, co robić nie mam
już,
dzwonię do dziadka, by przyszedł tu,
by jakoś zaczarował cały wielki
świat
i aby z nieba popcorn spadł! Tak,
spadł!

Ref.: Choć ma ciągle tyle pracy,
zawsze dla mnie znajdzie czas.
Kto ma taką superbabcię?
Ja – właśnie ja!
II. Czasem bardzo jest zmęczona,
lecz na twarzy uśmiech ma.
Bardzo się lubimy bawić,
babcia wiele zabaw zna.
Ref.: Choć ma ciągle…
III. Jestem jeszcze taki mały,
lecz o swoją babcię dbam.
Bo kochamy się tak bardzo,
moja babcia – no i ja!

Kosmos (metoda projektu tydzień pierwszy)
29.01-02.02.2017
Kosmiczny sen (sł. i muz. K. Gowik)
I. Czterej kosmici przylecieli,
w moim pokoju przystanęli.
Mówią: „Dzień dobry, my przepraszamy,
ale pewnego chłopca szukamy.
Ten chłopiec wielkim jest leniuszkiem
i często chowa się pod łóżkiem,
Nie słucha taty, na brata krzyczy
i nie chce mamie swej pomóc w niczym”.
Ref.: A przecież trzeba dobrym być,
słodką minę mieć,
bo inaczej trochę wstyd…
Być leniuszkiem? Nie!
Być kłamczuszkiem? Nie!
Lepiej iść do mamy i przytulić się.
II. Czterej kosmici odlecieli,
bo porozmawiać z kim nie mieli.
A ja czerwony jak pan buraczek
pod łóżkiem leżę, ze wstydu płaczę…
A potem bardzo się zdziwiłem,
bo się po prostu obudziłem.
To tylko sen był, och, wspaniale!
Już nigdy zły nie będę wcale.

http://www.playbuzz.com/seshrogen10/which-planet-should-you-live-on
opracowała K. Kolasa

