Grupa VI „Jagódki”
Zadania na listopad:
TEMATY KOMPLEKSOWE:

1. Moja rodzina
(04– 08.11.2019r.)

2. Mój dom
(12-15.11.2019r.)

3.Moje prawa i obowiązki
( 18 – 22.11.2019r. )

Moja rodzina
(04-08.11.2019r.)
W tym tygodniu dziecko, będzie:
 Nazywało członków bliższej i dalszej rodziny,
 Rozwijało percepcję słuchową,
 Rozwijało umiejętność poruszania się przy muzyce,

 Wzbogacało wiedzę o rodzinie i Polsce,
 Śpiewało Hymn Polski
 Uczyło się o zwyczajach, tradycjach włoskich podczas tygodnia
włoskiego,
 Nauczy się jak radzić sobie z emocjami dzięki programowi
„Chronimy Dzieci”

https://www.canstockphoto.ie/happy-family-cartoon-against-a-beau-28619734.html

„Jak dobrze mieć rodzinę” (sł. i muz. J. Kucharczyk)
1. Nigdy nie jestem sam, bo rodzinę mam.
Gdy jest mi smutno i gdy jest źle, rodzina wspiera mnie
2x Ref.: Mama i tata przytulą do serca,
siostra i brat zabawią mnie.
Nawet gdy ktoś mi dokuczy, skarci,
cała rodzina kocha się.
2.
Lepiej i łatwiej żyć, gdy ktoś obok jest.
Kiedy zrozumie, pocieszy mnie i zawsze pomóc chce. / 2x

Mój dom
(12-15.11.2019r.)
W tym tygodniu dziecko, będzie:
 rozwijało mowę i myślenie,
 ćwiczyło posługiwanie się liczebnikami,
 wzbogacało słownictwo (o słowa związane z
rodziną),
 rozwijało poczucie rytmu,
 rozwijało umiejętności wokalne,
 rozwijało intuicję geometryczną,
 rozwijanie spostrzegania wzrokowe,
 poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych
w domu
 nauczy się bezpiecznych strategii reagowania i asertywnego
mówienia „nie” w ramach realizacji programu ,,Chronimy
Dzieci”

„Magiczne miejsce”
sł. i muz. k. Gowik
1. Kiedyś marzył mi się dom z żelków i karmelków,
A przed domem słodki płot z dropsów i wafelków.
Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,
że mój dom prawdziwy jest a tamten był snem.
Ref.: Teraz wiem, że mój dom to magiczne miejsce.

W każdym kącie, tu i tam bije jego serce.
Tutaj jem, tutaj śpię, tutaj skarby swoje mam.
Tutaj czeka mama, tata, tu nigdy nie jestem sam!
2. Kto by nie chciał królem być, królem lub królewną.
Mieszkać w zamku, złoto mieć i zabawek pełno.
Wole jednak to, co mam, bo już teraz wiem,
Że mój dom prawdziwy jest a tamten był snem.
Ref.: Teraz wiem…

Moje prawa i obowiązki
(18 – 22.11.2019r.)

W tym tygodniu dziecko, będzie:
 poznawało swoje prawa i obowiązki,
 rozwijało koncentrację uwagi,
 rozwijało umiejętność wypowiadania się na określony temat,
 kształtowało poczucie rytmu,
 rozwijało empatię,
 rozwijało umiejętność położenia przedmiotów w przestrzeni,
 ćwiczyło sprawność manualną,
 rozszerzało swoje doświadczenia sensoryczne poprzez
różnorodne ćwiczenia,
 poznawało i utrwalało Prawa Dziecka,
 w ramach realizacji programu „Chronimy dzieci” wiedziało, że
nikt nie ma prawa zmuszać go do czynności powodujących
dyskomfort, smutek czy strach.

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sp-stara-niedzialka/mam-prawo-2/

„Moje prawa”
Sł. i muz. J. Kucharczyk
1. Chociaż lat mam tak niewiele,
mam już swoje prawa,
chcę być zawsze szanowany
i chcę być kochany.
I chcę, by dorośli o mnie dbali,
Bym mógł szcześliwie dorastać.
Bo prawo do szczęścia każdy ma,
Nawet gdy ma mało lat
2. Każdy człowiek, nawet mały,
ma też swoje obowiązki,
więc jak umiem, tak pomagam
mamie, tacie, siostrze.
Ucze się najlepiej jak potrafię,
By kiedyś dobrze pracować.
Bo obowiązki też każdy ma,
Nawet gdy ma mało lat

W tym tygodniu dziecko, będzie:
 Uświadamiało sobie potrzebę dbałości o własne zdrowie,
 Utrwalało znajomość numeru alarmowego 112,
 Rozwijało koncentrację uwagi,
 Rozwijało umiejętność wypowiadania się na określony
temat,
 Rozwijało słuch muzyczny,
 Rozwijało umiejętność liczenia, szeregowania,
klasyfikowania
 Rozwijało postawę prozdrowotną,
 Wdrażało się do propagowania zdrowego stylu życia,
 Zrozumie różnicę pomiędzy dobrymi i złymi tajemnicami
w ramach realizacji programu „Chronimy dzieci”

https://polki.pl/zdrowie/choroby,do-czego-sluzy-nr-alarmowy112,10360539,artykul.html

„Fikający zuch”
Słowa – Agnieszka Galica
Muzyka – Tadeusz Pabisiak
1. Gimnastykuj się codziennie,
Zobacz jakie to przyjemne
Ref.: W zdrowym ciele zdrowy duch,
Pokaż jaki z ciebie zuch.
2. Raz przysiady, raz podskoki,
Ręce w górę lub na boki,
Ref.: W zdrowym ciele zdrowy duch,….
3. Mocne nogi, plecy proste,
Raz fikołek, a raz mostek,
Ref.: W zdrowym ciele zdrowy duch…

Opracowała mgr Karolina Bartnicka

