W LUTYM W NASZEJ GRUPIE:
Temat: Kosmos (metoda projektu tydzień drugi)
05-09.02.2018
Temat: Innowacja pedagogiczna „Przedszkole bez
zabawek” 12-23.02.2018
Temat: W świecie zwierząt 26.02. – 02.03.2018
CELE:
- nauczymy się tworzyć własne zabawki z dostępnych materiałów: pudeł,
kartonów, opakowań po produktach spożywczych, itp.
- będziemy klasyfikować obiekty wg wybranych cech,
- będziemy porównywać liczbę elementów w zbiorach,
- poznamy literki: p, w.
- będziemy układać i odczytywać wyrazy z poznanych liter,
- rozwiniemy swoją wiedzę o kosmosie (m.in. utrwalimy nazwy planet
Układu Słonecznego, wysłuchamy kolejnych ciekawostek dotyczących
kosmosu),
- poszerzymy swoją wiedzę na temat zwierząt występujących w Polsce
i w Europie,
- poćwiczymy sylabizowanie i głoskowanie, wysłuchiwanie głosek
w nagłosie i wygłosie,
- nauczymy się nowych piosenek.

http://21gzlesneskrzaty.blogspot.com/2011/01/ferie-zimowe.html

Temat: Kosmos (metoda projektu tydzień drugi)
05-09.02.2018
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.

https://www.google.pl/search?biw=1138&bih=513&tbm=isch&sa=1&ei=Sn5oWqD4E4ePsgGq-JWgDg&q=ufoludki&oq=ufolu&gs_l=psy

Temat: Innowacja pedagogiczna „Przedszkole bez
zabawek” 12-23.02.2018
Cele:
- rozwijanie kreatywności,
- rozbudzanie dziecięcej wyobraźni, pomysłowości,
- przeciwdziałanie uzależnieniom wieku przedszkolnego (elektroniczne
zabawki, telewizja, gry komputerowe).

http://www.vertigo.com.pl/dekoracje-z-tektury/zabawki-z-kartonu/

http://www.mamasy.pl/a/zabawki-z-kartonu-ktore-zrobisz-sam-lub-z-dzieckiem-nawet-jesli-nie-masz-zdolnosci-269.html

Temat: W świecie zwierząt 26. 02. – 02.03. 2018
Lody w zoo (sł. i muz. K. Gowik)
Ref.: Kto, kto, kto chce iść dzisiaj do zoo?
Kto, kto, kto chce dziś lody zjeść w zoo?
I. Małpa je banana, tygrys smacznie chrapie,
słonie sypią piaskiem w koło,
hipopotam wodą pryska, foka ryby łapie.
Tak wesoło jest dzisiaj w zoo!
Ref.: Kto, kto…
II. Ale co to, co to? Kangur skoczył w błoto!
Lama puszy się jak dama,
hiena chce być małym kotkiem,
mleko pić z ochotą.

Tak wesoło jest dzisiaj w zoo!
Ref.: Kto, kto…
III. Co to za żarty? Lew chce iść na narty,
a żyrafa do fotografa!
Rekin wielką ma ochotę na lot samolotem!
Tak wesoło jest dzisiaj w zoo!
Ref.: Kto, kto…
IV. Co tam znów się dzieje? Misiek rybek nie
je,
i mieć skrzydła ma nadzieję…
Zebra liczy swoje paski, a ja wciąż się śmieję!
Tak wesoło jest dzisiaj w zoo!

http://www.vectorfree.com/zoo-illustration

A. Frączek Chichopotam
Wyszedł z błota hipopotam:
– Cha-chi-cho-cha! – zachichotał.
Słoń, zbudzony owym dźwiękiem,
zakołysał trąbą z wdziękiem:
– Tru-tu-tu-tu! Mój sąsiedzie!
Co cię śmieszy, można wiedzieć?
Hipopotam rzec coś chciał,
lecz nie zdołał, bo się śmiał.
Żółw guzdrała, wietrząc psotę,
zaraz przygnał tu galopem,
stado strusi zbaraniało,
a lew ryknął: – Co się stało?!

Hipcio zerknął na nich i…
znów się chichrał: – Chi, chi, chi…
– Czy pan ze mnie się naśmiewa? –
spytał pawian, schodząc z drzewa.
Chciał na śmieszka się obrazić,
lecz… chichotem się zaraził.
Wnet się śmiała cała plaża –
wąż aż skręcał się i tarzał,
żółw rechotał, zebry rżały,
śmiechem parskał lew wspaniały.
Calusieńki świat chichotał!
Kto to sprawił? CHICHOPOTAM!
Ten wesołek rodem z błota.
Opracowała K. Kolasa

