Grupa VII Żabki
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Zadania na Grudzień:
TEMATY KOMPLEKSOWE:
1. Jak wyglądał świat przed milionami lat 06 XI- 10 XI 2021
2. Idzie Zima ze śniegiem 13 XI- 17 XI 2021
3. Moje zdrowie i bezpieczeństwo 20 XI- 24 XI 2021
4. Przyjaźń i Magia Wyobraźni 27 XI- 31 XI 2021

Jak wyglądał świat przed milionami lat
06.12- 10.12.2021r.
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Cele:
 Poszerzymy wiedzę na temat zjawisk atmosferycznych,
związanych z nadchodzącą zimą, przypomnimy sobie jak
powstaje śnieg
 Zgłębimy tajniki prehistorycznych zwierząt zamieszkujących
Ziemię przed milionami lat
 Prześledzimy etapy powstawania węgla kamiennego
 Poszerzymy słownictwo związane z kopalnią i pracą górnika
 Stworzymy nasze własne szkice węglem
 Będziemy wyodrębniać głoski w wygłosie i nagłosie

 Będziemy wyszukiwać na mapie Polski regionów z naturalnymi
surowcami
 Poszerzymy kompetencje matematyczne z Ogrodami Liczbowymi
Willy’ego
 Nauczymy się piosenki Świat sprzed Milionów lat
 Poznamy literę L, l ,wyróżnimy ją w wyrazach
 Wyruszymy w wirtualną wycieczkę do kopalni soli kamiennej w
Wieliczce
Węglowa rodzinka
To węglowa jest rodzina:
parafina, peleryna,
duża piłka w białe groszki [2x]
i z apteki proszek gorzki,
i ołówek w twym piórniku,
i z plastiku sześć koszyków
gąbka, co się moczy w wodzie,
i benzyna w samochodzie,
czarna smoła, biała świeca –
to rodzina węgla z pieca.
Widzę już zdziwione miny..
– Co ma węgiel do benzyny?
– Czy jest z węglem spokrewniona
gąbka miękka i czerwona?
Otóż właśnie – wiem na pewno,
że jest jego bliską krewną:
węgla jest po odrobinie
w parafinie, w pelerynie,
w białej piłce w duże groszki

i z apteki – w proszku gorzkim,
i w ołówku w twym piórniku,

i w koszyku tym z plastyku…
Nawet świeczki, te z choinki –
to też węgla są kuzynki.
Lecz wśród wielkiej tej rodziny,
wśród kuzynów i rodzeństwa,
nie ma ani odrobiny

rodzinnego podobieństwa.
Węgiel jest jak czarna skała,
koszyk żółty, świeca biała.
Skąd się wzięły te różnice?
O! To już są tajemnice,
które kryją się w fabryce.
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Idzie zima ze śniegiem
13.12 – 17.12.2021 r.
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Cele:
 Porozmawiamy o zwiastunach zimy na podstawie reprodukcji
obrazów przedstawiających zimę
 Będziemy rozwijać zdolności muzyczne z wykorzystanie
elementów metody Batii Strauss
 Będziemy się bawić w „Ogrodach liczbowych Willy’ego”
 Będziemy kształtować umiejętność klasyfikowania
 Wykonamy pracę plastyczną pod tytułem „W zimowej scenerii”
 Będziemy rozwijać sprawności ruchowe naśladując zabawy na
śniegu
 Będziemy grać na instrumentach i uczyć się piosenki „List do
zimy”

 Będziemy kształtować umiejętność programowania
 Poznamy literę Y, y wyróżnimy ją w wyrazach
 Utrwalimy znajomość poznanych liter

List do zimy (sł. i muz. K. Gowik)
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1. Znowu dzisiaj spadł biały śnieg, całkiem biały puch.
Zawirował i powóz zimy szybko wprawił w ruch.
A my tego białego śniegu mamy już dość!
Więc piszemy list do zimy, by zrobiła coś!
Ref.: Szanowna zimo, to nasze prośby:
by śnieg niebieski był i miał czekolady smak,
i by go można zjadać jak lody,
i by tych lodów nigdy nam nie było brak!
A kiedy pada z nieba tak lekki i puchaty,
to żeby miał smak cukrowej waty!
2. Przeczytała list zima i odpisała tak:
Drogie dzieci, śnieg się nie zmieni, bo by było brak
sanek, łyżew, bałwanków białych, śnieżek i nart.
Więc biegnijcie witać zimę, do zabawy start!
Ref.: Szanowna zimo…
3. Pobawimy się w śniegu, choć biały kolor ma,
w domu mama tak na rozgrzewkę czekoladę da!
I wspomnimy troszeczkę tylko niebieski śnieg,
śnieżne płatki z waty słodkiej chciałoby się mieć…

Idą Święta
20.12- 24.12.2021 r.
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Cele:
 Będziemy ćwiczyć słuch fonemowy i dzielić na sylaby wyrazy
 Przypomnimy tradycje związane ze Świętami Bożego
Narodzenia, wyjaśnimy ich znaczenie oraz symbolikę
 Dowiemy się dlaczego składamy sobie życzenia i jak powinniśmy
to robić

 Poćwiczymy orientację przestrzenną w schemacie własnego ciała
i obiektów wokół

 Dowiemy się, jak kiedyś wyglądały ozdoby choinkowe i jakie
panowały dawniej zwyczaje
 Stworzymy własne choinkowe ozdoby
 Poznamy różnice między kolędą a pastorałką
 Poznamy literę R, r wyróżnimy ją w wyrazach
 Poszerzymy kompetencje językowe ćwicząc poprawność
gramatyczną zdań
 Postaramy się stworzyć przedszkolną magie świąt

Świąteczne aniołki
Słowa – Agnieszka Galica
Muzyka – Tadeusz Pabisiak
1. Popatrz jak na szybach mróz maluje wzorki
A z nieba na ziemię wędrują aniołki
Ref.: Świąteczne aniołki, wesołe aniołki
Na chmurach fikają koziołki
Fikają z radości, ze będziesz je gościć
Na święta, na święta, kolęda
2. W Boże Narodzenie do ciebie przylecą
Przyniosą podarki i gwiazdą zaświecą
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Przyjaźń i magia wyobraźni
27-31.12.2021r.
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Cele:
 Będziemy rozpoznawać różne stany emocjonalne, oraz sposoby
radzenia sobie z przykrymi sytuacjami
 Będziemy rozwijać umiejętność segregowania i przeliczania w
zakresie 10
 Będziemy kodować balony wyobraźni
 Będziemy się bawić przy piosence „Moc wyobraźni”
 Będziemy rozwijać koordynację wzrokowo ruchową podczas
zabaw na sali gimnastycznej
 Będziemy śpiewać kolędy

 Wykonamy pracę plastyczną pod tytułem: „Mój wymarzony
przyjaciel”

Wiersz Iwony Zielińskiej
„Nie ma nic cudowniejszego jak przyjaciel – mój kolego!”

Nie ma nic cudowniejszego Jak przyjaciel – mój kolego!
I na co dzień, i w niedzielę, Kiedy płaczę, gdy się śmieję.
Z przyjacielem zawsze raźniej – Czy w zabawie, czy w kłopotach,
Bo to zuch i mężny kompan. On mi krzywdy nie wyrządzi,
Zawsze wesprze i doradzi. Z przyjacielem świat jest lepszy,
Smutki, troski są wręcz mniejsze. Razem zawsze jest najlepiej,
Nawet w kłótni, nawet w gniewie. Bo przyjaciel – mój kolego,
To osoba wyjątkowa. Skarb na skarby, wielki dar, o który warto dbać.
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