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

1. Baśnie, bajki, bajeczki
(03.02– 07.02.2020r. )

2. Muzyka wokół nas
(10.02-14.02.2020r.)

3. Nie jesteśmy sami w
kosmosie
( 17.02 – 21.02.2020r. )

1. Baśnie, bajki, bajeczki
(03.02– 07.02.2020r.)
W tym tygodniu dziecko będzie:
 poznawało wybrane wartości m. in. prawdomówność,
 rozwijało umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
 poszerzało doświadczenia plastyczne poprzez tworzenie prac
 rozwijało sprawność manualną
 rozwijało logiczne myślenie
 rozwijało umiejętność skupiania i utrzymywania uwagi na
określonym zadaniu,
 poznawało melodię i tekst nowej piosenki,
 rozwijało szybką reakcję na ustalone sygnały,
 dostrzegało w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach,
 układanie kompozycji z figur geometrycznych,
 kształtowało prawidłową postawę,
 rozwijało sprawność ruchową
 rozwijało umiejętność uważnego słuchania bajek
 układało obrazki według kolejności zdarzeń,
 wyrabiało empatię
 zachęcane do udzielania pomocy osobom potrzebującym

http://funkydiva.pl/jak-dopasowac-basn-do-dziecka/
\

„Baśniowe postacie” sł. i muz. J. Kucharczyk
1. Znam legendy o powstaniu Krakowa
I stolicy Polski, Warszawie:
O szewczyku, o smoku i Wiśle,
O Syrence i Warsie, i Sawie.
Ref.: Książki niezwykłe, książki ciekawe,
Tysiąc legend, baśni i bajek.
Historii tyle, że trudno zliczyć,
Chcę poznać wszystkie, więc będę je czytać.
2. Z książek znam też krasnoludki, królewny
I Kopciuszka, wróżki i Śnieżkę,
Czerwonego Kapturka, kłamczuchę,
Kota w butach i Piękną i Bestię.
Ref.: Książki…
3. Lubię czytać książki z mamą i z tatą,
Piękne wiersze, opowiadania,
Z nich się uczę, historię poznaję,
Więc zachęcam was też do czytania.
„Bajek czar” Iwona Fabiszewska
Gdy smutno ci będzie i źle,
to otwórz książkę z bajkami.
Zobaczysz, jak magii czar
rozbłyśnie ci przed oczami.
Tu wszystko będzie możliwe,
tu dobro zwycięży ze złem,
tu kamień zmieni się w złoto,
tu myszka zostanie psem.
Więc śmiało, mój przyjacielu,
przez wrota bajkowe przejdź.
Niech spełnią się twoje marzenia.
Nie czekaj już dłużej – wejdź.

2. Muzyka wokół nas
(10.02-14.02.2020r.)
W tym tygodniu dziecko będzie:
 wykorzystywało naturalne efektów dźwiękowe (klaskanie,
tupanie, stukanie...) do akompaniamentu podczas słuchania lub
śpiewania piosenek,
 poznawało wygląd instrumentów perkusyjnych: kołatki,
grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek i sposobu gry
na nich,
 uczestniczyło w zabawach rytmicznych, ruchowych reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym
zróżnicowaniu,
 rytmicznie poruszało się przy muzyce,
 bawić się przy utworach muzyki klasycznej, malować ruchem
dźwięki usłyszanej melodii,
 Uczyło się prostych piosenek fragmentami, metodą ze słuchu śpiewało poznanych piosenek.

https://oscarrak.pl/blog/jak-dobrac-muzyke-do-podcastu/

„Mały muzyczny świat”

Sł. i muz. J. Gowik
1. Niech tu nikt uszu nie zatyka, nie zatyka,
Bo to moja jest muzyka.
To muzyka z serca grana, taka pięknie roześmiana!
Ref.: Już bębenek gra: daba, dam, dam, dam.
Marakasy robią miły szum, szum, szum.
Trójkąt dzyń, dzyń, dzyń, nutki dzwoni mi,
A talerze brzęczą bardzo głośno: bum, bum, bum.
Mamo, tato, oto dla Was jest muzyka.
To muzyka moich małych sześciu lat.
Chociaż głośna, niech nikt uszu nie zatyka,
Bo gram o najlepszych chwilach, które tworzą mój mały świat.
2. Niech nikt oczy nie zamyka, nie zamyka,
Bo to jest moja muzyka, jest muzyka.
Raz wesoła, raz smutnawa,
Raz skacząca, a raz łzawa.

3. Nie jesteśmy sami w
kosmosie
(17.02 – 21.02.2020r.)

W tym tygodniu dziecko będzie:
 poznawało wiadomości na temat Układu Słonecznego
 tworzyło model Układu Słonecznego,
 rozbudzało zainteresowania kosmosem poprzez oglądanie
atlasów, książek na ten temat
 rozwijało umiejętność uważnego słuchania opowiadania
 usprawniało aparatu mowy poprzez wykonywanie ćwiczeń
logopedycznych i oddechowych
 liczyło przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w
zakresie dostępnym dziecku,
 uczestniczyło we wspólnych zabawach i wzmacniało
pozytywnych kontakty społeczne w grupie

https://allegro.pl/oferta/plakat-dla-dzieci-kosmos-rakieta-dzieci-70x50-7140640241

„Ufoludki” J. Kaczonowska.
W piaskownicy za przedszkolem
wylądował srebrny spodek,
a ze spodka już po chwili
ufoludki wyskoczyły.
Małe, zwinne i zielone,
mądre i zaciekawione,
wymierzyły i zbadały
ławki, piłki, trawnik cały.
Odleciały Mleczną Drogą
na planetę Togo – Togo.
Zastał po nich pył magiczny,
taki był mój sen kosmiczny.
„Każdy

chciałby być odkrywcą”
J. Kucharczyk

1. Znam już dobrze kraj nasz, Polskę,
Miasta, góry, morze.
Byłam także w innych krajach –
Zwiedziłem Europę.
Ref.: Chcę poznać cały świat:
Kontynenty, morza, oceany.

A kiedy już na Ziemi wszystko zwiedzę,
Rakietą w kosmos polecę.
2. Znam też inne kontynenty:
Azje i Afrykę,
A niedługo także zwiedzę,
Ogromną Amerykę.
Ref.: Chcę poznać cały świat…
3. Będę pływał wielkim statkiem,
4. Latał samolotem,
Podróżował autokarem
i jeździł autostopem.
Ref.: Chcę poznać cały świat…

W tym tygodniu dziecko będzie:
 aktywnie uczestniczyć w zabawie integracyjnej;
 uważnie słuchać wiersza B. Woronowa pt. „Trzy pingwiny” i
wypowiadać się na jego temat;
 doskonalić w zabawie koordynację wzrokowo- ruchową;
 poznawać działanie magnesu;
 doskonalić umiejętność przeliczania, rozdziela przedmioty
stosując się do umowy „dla każdego po tyle samo; układa
przedmioty od największego do najmniejszego;
 uczestniczyć w zabawie ruchowo-tanecznej;
 czytać globalnie, dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w
słowach;
 dowie się, jakie zwierzęta żyją na biegunie północnym, a jakie
na biegunie południowym;
 wskazywać przystosowanie zwierząt do życia w środowisku
polarnym;
 wykonywać pracę plastyczną.

https://www.youtube.com/watch?v=HTuja3uJ1oo

„Pingwinia rymowanka”
Katarzyna Durbas
Trzy pingwiny się spotkały,
Skrzydełkami pomachały,
Razem głośno zaklaskały,
i oczkami zamrugały.
W prawo skok, w lewo skok,
i za ręce hop, hop, hop.
Kuper w tył, skrzydła cap,
i za ostry dziobek złap.
Nóżka w przód, druga też.
kucnij i na brzuchu leż.

„Zimowa poleczka”

Zimową poleczkę na śniegu lub lodzie
Kochają bałwanki i tańczą ją co dzień
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak

Ref.: Ha, ha, ha, ha
Hi, hi, hi, hi
Śniegowe bałwanki
To my, właśnie my

Gdy w rękach miotełki, na głowach garnuszki
Z węgielków lśnią oczka i same mkną nóżki
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!

Ref: Ha, ha, ha, ha…

Stanęły na chwilkę, by otrzeć pot z czoła,
Lecz skoczna muzyka do tańca nas woła,
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr,
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!

Opracowanie: mgr Karolina Bartnicka

