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opracowała: Małgorzata Styczyńska

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze
GR. VII Żabki- marzec 2018

Tematy kompleksowe

1. Poznajemy zwierzęta
2. Były sobie dinozaury
3. Wiosna tuż- tuż

Temat kompleksowy numer 1
- termin realizacji 05.03-09.03.2018 r.
POZNAJEMY ZWIERZĘTA

Zadania dydaktyczne
- będziemy poznawać warunki niezbędne do rozwoju zwierząt;
- będziemy dostrzegać różnice w budowie dzikich zwierząt
dostępnych w bezpośredniej obserwacji;
- będziemy poznawać wybranych przedstawicieli zwierząt
egzotycznych;

- będziemy rozwijać mowę słuchając opowiadań, wierszy i
wypowiadać się na ich temat;
- będziemy doskonalili umiejętności przeliczania
(W Matematycznych Ogrodach Willy’ego);
- nauczymy się piosenki ,, Skacze zając”- będziemy śpiewać i tańczyć;
- będziemy bawić się przy piosence ,,Dżungla”- umuzykalnianie
Dzieci;
- wykonamy pracę plastyczną – ,,Słoń”- rozwój sprawności
manualnej;
- będziemy rozwiązywać zagadki o zwierzętach- rozwijając mowę i
myślenie;
- będziemy rozmawiać na temat wiersza B. Kołodziejskiego ,,Zoo”.

https://pixabay.com/pl/s%C5%82onie-zoo-dzikie-zwierz%C4%99ta-1140488/

,,Skacze zając”

Skacze zając: kic, kic, kic
Pomiędzy drzewami.
Pobaw się, pobaw się
Dziś, zajączku z nami.

https://www.google.pl/search?q=zaj%C4%85c+poziomka&hl=pl&rlz=1T4SM
SN_plPL401PL401&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwit6ZD7vMHZAhULDCwKHYZiArEQ_AUICigB&biw=1093&bih=4
94#imgdii=NAFZ5b_LtzJkHM:&imgrc=T89sYu2T45MsrM:&spf=1519576777736

Piosenka „Dżungla” (autor nieznany)
„Dżungla, dżungla, taka wielka dżungla (rozkładamy ręce na boki).
Poplątane zwoje dzikich lian (pokazujemy od góry w dół kręcone liany).
Mieszka sobie w bambusowej chatce (daszek chatki składamy z dłoni).
Ambo Sambo dżungli wielki pan (stukamy się piąstkami po klatce).
Ref.Strusie mu się w pas kłaniają (z ręki do łokcia robimy szyję i dziób strusia, kłaniamy się
nim).
Małpy na gitarze grają (udajemy granie).
Ambo tu, Ambo tam, Ambo tu i tam (pokazujemy ręką raz w prawo, a raz w lewo).
Ambo Sambo (ręce oparte na biodrach).
Doskonale znam go (wskazujemy na siebie).
Węża się nie boi (pokazujemy ruch pełzania przez węza ręką).
Ani lwa (dłonie z rozpostartymi palcami i straszymy „ła,ła”).
Dla swych dzikich, leśnych ulubieńców (ręce do łokcia złożone jedna na drugą i udajemy, że
w prawej coś trzymamy)
zawsze coś pysznego w dłoni ma.” (pokazujemy coś pysznego w dłoni).
Ref. Strusie…

https://pixabay.com/pl/zwierz%C4%85t-egzotycznych-lampart-ma%C5%82pa-1456726/

Temat kompleksowy numer 2
- termin realizacji 12.03-16.03.2018 r.
DINOZAURY

- poznamy historię powstania węgla kamiennego, jego właściwości;
- poznamy wybrane zwierzęta (dinozaury) i rośliny (np. olbrzymie
paprocie) występujących w tamtym okresie;
- będziemy rozwijać sprawność fizyczną;
- będziemy rozwijać umiejętność liczenia;
- wysłuchamy opowiadania J. Papuzińskiej „Jak nasza mama
hodowała potwora” i porozmawiamy na jego temat – rozwijanie
mowy;
- poznamy piosenkę ,,Zabawa”, przy której będziemy bawić się,
tańczyć i śpiewać- umuzykalnianie dzieci;
- ulepimy figurkę dinozaura z plasteliny;

https://www.google.pl/search?q=dinozaury&hl=pl&rlz=1T4SMSN_plPL401PL401&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiSgsC0MHZAhVIlSwKHZMNDLEQ_AUICigB&biw=1093&bih=494#imgrc=wV8QVHupANKrcM:&spf=1519582018572

https://www.google.pl/search?q=jak+nasza+mama+hodowa%C5%82a+dinozaura&hl=pl&rlz=1T4SMSN_plPL401PL401&tbm=i
sch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjmksbywcHZAhUJBSwKHV5pCbEQsAQIYg&biw=1093&bih=494#imgrc=lCiFhW_tBL
V79M:&spf=1519578123256

JAK NASZA MAMA HODOWAŁA POTWORA- J. Papuzińska- fragmeny

,,…Wśród tych ludzi kręcił się także nasz pan od przyrody. Wyrywał im z ręki
kije. Coś tłumaczył, ale mało kto go słuchał. Jakiś duży chłopak zamierzył się
kamieniem prosto w łeb biednego, przestraszonego zwierza.
- Mamo, to gad przedpotopowy? - wyszeptał nasz najstarszy brat.
- Mamo, nie daj go zabić! - wrzasnął nasz najmłodszy brat.
I wtedy nasza mama wybiegła na ganek. Okazało się, że kiedy potrzeba, nasza
mama umie krzyczeć głośniej niż najpotężniejszy głośnik uliczny.
- Łobuzy! - zawołała nasza mama. - Zabijać im się zachciało. Zrobił wam jaką
krzywdę czy co? Nie słyszeliście o ochronie przyrody? To nie przyroda!
Zostawcie go w spokoju! A zresztą to jest mój ogródek i proszę mi się tu nie
kręcić!
Wszyscy jakoś ucichli. Więc nasz pan od przyrody wysunął się z tłumu i
powiedział tak:
- Słuchajcie, ludzie! Takie zwierzęta jak to – gady przedpotopowe - żyły bardzo

dawno na świecie. Nazywały się dinozaury. Żywiły się roślinami, nikomu nie
robiły krzywdy. I bardzo dawno wszystkie wyginęły, teraz nie ma już ich wcale.
Nie mam pojęcia, jakim cudem ten jeden znalazł się nagle w naszym mieście…”

-------------------------------------------------------------Piosenka ,,Zabawa”
I
Tańczyć wszyscy lubimy,
Duże koło robimy.
Teraz głośno tupiemy,
klaskać dobrze umiemy
II
Wiemy, co to jest koło,
W nim idziemy wesoło.
Na bębenku gra pani,
Zatańczymy dziś dla niej.

https://www.google.pl/search?q=taniec+dzieci+w+k%C3%B3%C5%82eczku&hl=pl&rlz=1T4SMSN_plPL401PL401&source=ln
ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7jpakxMHZAhUJEiwKHeJSB58Q_AUICigB&biw=1093&bih=494#imgrc=LIyWTUgNonNRvM:&
spf=1519578742736

Temat kompleksowy numer 3
- termin realizacji 19.03-23.03.2018 r.
WIOSNA TUŻ- TUŻ

https://www.google.pl/search?q=krokus&hl=pl&rlz=1T4SMSN_plPL401P
L401&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi9YbRxsHZAhUChywKHYheA7kQ_AUICigB&biw=1093&bih=494#imgrc=LXZkqVYbc6JtZM:&spf=1519579372113

- będziemy obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie przed
zbliżającą się wiosną, np. topnienie śniegu, powracające pierwsze
ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy).

- będziemy doskonalić umiejętność liczenia oraz klasyfikowania;
- będziemy rozwijać mowę słuchając opowiadań oraz wierszy i
wypowiadać się na ich temat;
- wykonamy pracę plastyczną dotyczącą wiosny;
- poznamy piosenkę „Deszczyk”- będziemy śpiewać, tańczyć i bawić
się przy piosence;
- uroczyście przywitamy PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY.

Powitanie wiosny
Leci pliszka
spod kamyczka:
- Ja się macie dzieci!
Już przybyła
wiosna miła,
już słoneczko świeci!
Poszły rzeki w
świat daleki,
płyną het - do morza;
A ja śpiewam,
a ja lecę,
gdzie ta ranna zorza!
Konopnicka Maria

https://www.google.pl/search?q=obrazek+wiosny&hl=pl&rlz=1T4S
MSN_plPL401PL401&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=6jUbxBwG54wLeM%253A%252CJvyA02js5RryM%252C_&usg=__63946QaQbf43tpcGwmLOtWThons%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjuwKfdycHZAhUDXCwKHcNuANQQ9
QEILzAC#imgrc=6jUbxBwG54wLeM:

Piosenka ,,Deszczyk” (sł. i muzyka B. Forma)
I
Kapu, kapu, pada deszcz,
strugi lecą z nieba.
A ja jednak powiem wam,
martwić się nie trzeba.
REF.
Weź parasol zaraz do ręki,
włóż na nogi kalosze.
Zanuć słowa tej piosenki
i wesoło ruszaj w drogę.
II
Kapu, kapu, kapu, kap,
deszczyk z nieba leci.
W kroplach deszczu, nucąc tak,
idą sobie dzieci.
REF.
…
III
Kapu, kapu, pada deszcz,
wszystko mokre wokoło.
Przez kałuże sobie skacz,
śmiejąc się wesoło.

https://www.google.pl/search?q=wiosenny+deszczyk&hl=pl&rlz=1T4SMSN_plPL401PL401&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiCw4azMHZAhXIFywKHT1vAbIQ_AUICigB&biw=1093&bih=494#imgrc=AL_1J8yeQQN5BM:&spf=1519580872987

