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Grupa VII Żabki

Zadania na Styczeń:
TEMATY KOMPLEKSOWE:
1. Mijają dni, miesiące, lata 03 I- 07 I 2022
2. Zima i zwierzęta 10 I- 14 I 2022
3. Babcia i Dziadek 17 I- 21 I 2022
4. Bezpieczeństwo Zimą 24 I- 28 I 2022

1. Mijają dni, miesiące, lata
(03.1 – 07.01.2022r. )
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Cele:
•
•
•
•
•
•

Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w
różnych miejscach i w różnym czasie
Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i
nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
Nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
Poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia
Określanie, co robimy w poszczególnych porach dnia
Zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy

•

•

Odkrywanie litery S, s : małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
Układanie schematów i modeli słów: ser, Sara: rozwijanie umiejętności
dokonywania analizy i syntezy słuchowej słów o prostej budowie
fonetycznej; rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
Układanie gry matematycznej Zbieramy punkty- rodzinne gry
planszowe- realizacja projektu Erasmus +

Piosenka Biegnie miesiąc za miesiącem
(sł. i muz. Jolanta Kucharczyk).
I.

Biegnie miesiąc za miesiącem,
styczeń, luty, marzec.
W styczniu, lutym zimno,
marzec więc o wiośnie marzy.
I przychodzi wiosna.
Kwiecień zakwita kwiatami, tańczy
z majem, tańczy z czerwcem,
razem z motylami.
II. Latem, w lipcu, lipy kwitną
miododajnym kwieciem.
W sierpniu żniwa, więc od sierpa
miesiąc ten tak zwie się.
A we wrześniu kwitną
wrzosy.
W sadach i ogrodach
mnóstwo warzyw i owoców
ma dla nas przyroda.
III.W październiku zwykle bywa
piękna złota jesień.
Z drzew listopad zrywa liście,
deszcze, słoty niesie.
Grudzień jest miesiącem,
który przychodzi wraz z

zimą, ukochanym Mikołajem,
choineczką miłą.

2. Zima i zwierzęta
(10-14.01.2022r.)
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Cele:
•

•

•

Pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy- dokarmianie
ptaków w karmnikach. Poznanie ptaków zimujących w Polsce
(gil, jemiołuszka, wrona itp.), podawanie ich cech.
Tworzenie słów zawierających daną sylabę na początku, w
środku i na końcu wyrazu.
Wyodrębnianie głosek w nagłosie, śródgłosie, wygłosie.

•
•
•

•

Czytanie całościowe wyrazów, nazw obrazków.
Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią
cyfrą. Odczytywanie zapisów matematycznych(zakodowane
czynności matematyczne) i ich rozwiązywanie.
Odkrywanie litery N, n: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
Cele: rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter; układanie
schematów i modeli słów: narty, Nela.
,, Kto pamięta o zwierzętach”
Leśnik sarnom wyniósł siano
i sól do solniczki,
a wiewiórka chowa w dziupli
swoje smakołyczki.
Lis futerko kupił nowe,
wróble zaś zmieniły piórka.
W sen zapadły jeże, żaby,
śpi już nawet mała pszczółka.
Cisza w lesie coraz głębsza,
pochowały się zwierzęta.
Co też zimą będą jadły?
Czy też o nich ktoś pamięta?
Pan leśniczy dba o sarny
w swej leśnej zagrodzie.
My o ptaki dbać musimy,
lecz w naszym ogrodzie.
S. Szuchowa

3. Babcia i Dziadek
(17 – 21.01.2022r.)

http://milicz.pl/wp-content/uploads/2021/01/dzien-babcoi-i-dziadka-2.jpg

Cele:
•
•
•

•

•

dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną
kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do
dziadków
nawiązywanie bliższych kontaktów z Babcią i Dziadkiem
poprzez radosne, wspólne przeżywanie ich święta,
okazywanie szacunku Babci i Dziadkowi
powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek, Odkrywanie
litery B, b: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
układanie schematów i modeli słów: balony, babcia

•

zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 9
Piosenka Wesoła para (sł. i muz. Krystyna Gowik).
I. Moja babcia i mój dziadek zawsze dają sobie radę.
Czy to w zimie, czy to w lecie,
smutków u nich nie znajdziecie.
A gdy mi się marzy tak coś dobrego zjeść,
to wołają mnie, to wołają mnie:
– Chodź tu i ciasteczko weź!
Ref: Daba dam, daba dam, daba dam, daba dam.
Dziadków wesołych mam.
Daba dam, daba dam, daba dam, daba dam.
I nikomu ich nie oddam.
II. Moja babcia i mój dziadek to sportowcy jak
marzenie.
Na siłowni ćwiczą w parku i pływają na basenie.
A gdy chcę na spacer z dziadkami gdzieś się przejść,
to wołają mnie, to wołają mnie:
– Tylko pieska z sobą weź!
Ref: Daba dam…
III. Moja babcia i mój dziadek
tak mnie zawsze rozśmieszają.
Czy kolacja, czy obiadek,
to wesołe minki mają.
A gdy muszę wracać i mówię dziadkom: cześć!
To wołają mnie, to wołają mnie:
– Dobry humor od nas weź!
Ref: Daba dam…

4. Bezpieczeństwo Zimą
(24.01 – 28.01.2022r. )
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Cele:
• Zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić
zagrożenie
• Przypomnienie numerów alarmowych
• Przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i
niewłaściwego zachowania
• Rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom
• Klasyfikowanie obiektów według odpowiednich cech

-

• Komunikowanie się poprzez opowiadanie o przebiegu zdarzeń
w sposób logiczny
• Przeliczanie w zakresie 10, rozwiązywanie zadań z
dodawaniem i
Odejmowaniem na konkretach
Wiersz Tak się zachmurzyło
I.Tak się zachmurzyło,
słonko się ukryło.
Pada, pada śnieżek biały,
dawno go nie było.
II. Chodźmy na saneczki,
chłopcy i dzieweczki,
pojedziemy wszyscy
razem
z wysokiej góreczki.
III.
Pędzimy,
pędzimy, nic się nie
boimy.
Aż tu naraz bęc na
śnieżek i wszyscy
leżymy!
Potem już wstajemy,
śnieg otrzepujemy
i wsiadamy na saneczki,
i dalej jedziemy.

Rodzinne zabawy
matematyczne:

•

LICZYMY KASZTANY- Dziecko wkłada do pudełka kasztany głośno je
przeliczając. Na końcu mówi: W pudełku jest 8 kasztanów. Następnie
zadanie wykonuje dorosły. Wysypuje kasztany z pudełka i je głośno
przelicza, potwierdzając ich ilość.

•

KLOCKI W RZĘDZIE LUB SZEREGU

Cel: Zrozumienie, że po przestawieniu liczmanów nie zmienia się ich liczba.
Dziecko układa w rzędzie (lub szeregu) np. klocki, liczy je głośno i mówi, ile ich
jest. Dorosły przekłada kilka i pyta: Czy teraz jest tyle samo klocków? Dziecko

ponownie przelicza. W następnym ćwiczeniu to dorosły układa klocki, liczy je i
oświadcza, ile ich jest.. Dziecko przekłada liczmany i pyta Czy teraz jest tyle
samo klocków? Dorosły stwierdza: Tak nadal jest …….klocków. Jeśli chcesz
możesz sprawdzić.
1. UKŁADANIE

I ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ Z TREŚCIĄ.

ZAPISYWANIE CZYNNOŚCI MATEMATYCZNYCH W SPOSÓB
DOSTĘPNY DLA SZEŚCIOLATKÓW.
zapisywanie czynności matematycznych z zastosowaniem różnych symboli
sprawia dzieciom spore trudności. Stosowanie symboli wymaga oderwania się od
konkretów, co łączy się z operacyjnym rozumowaniem.
Na opanowanie zapisów czynności matematycznych mamy jeszcze trochę czasu,
jednak już teraz ze względu na sporą ciekawość poznawczą szkraby podejmują
próby opisania prostych działań matematycznych. Raz się udaje - raz nieco
mniej, jednak nie poddajemy się i kolejne wyzwania zapisowe podejmujemy.
Cel: rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, utrwalanie znajomości cyfr i
znaków matematycznych, kształcenie myślenia i poprawnej wypowiedzi.
Doskonalenie umiejętności przeliczania.
Przykłady zabaw:
Tworzenie różnych sensownych historyjek, zakończonych pytaniem.
Bardzo ważne jest, by zachęcać dzieci do udzielania odpowiedzi na te pytania i
zwracać uwagę na budowanie prawidłowej odpowiedzi. Doskonale byłoby,
gdybyście Państwo podczas tego typu zabaw wykorzystywali liczmany, obrazki,
rysunki lub przedmioty codziennego użytku, tak by wasze dziecko mogło
zobrazować sobie to zadanie. Niezbędne mogą być również fasolki, koraliki,
kartoniki, figury geometryczne, pchełki, patyczki. Dziecko wspólnie z rodzicem
tworzy historyjkę na podstawie podanych i pokazanych cyfr i liczb (0-10), a
także znaków matematycznych +,-,=
Przykłady zadań z treścią:
1.
2.

W torbie są cukierki. Trzeba je sprawiedliwie rozdzielić pomiędzy
dorosłymi i dziećmi. Czy masz jakiś pomysł jak to zrobić?
Przyjadą do nas goście. Nas jest …., a ich 3. Na ile osób trzeba
nakryć stół do obiadu? Ile potrzebujesz talerzy, widelców, łyżek i
noży?

3.

Ola dostała 2 czekolady mleczne i 3 czekolady z orzechami. Ile
czekolad dostała Ola?

4.

Tata i Tomek pojechali do lasu na grzyby. Tata znalazł 5 grzybów,
Tomek 2 grzyby. Ile grzybów znaleźli?

5.

Marta kupiła 1 kapustę i 6 ogórków. Ile warzyw kupiła Marta

Opracowała: Paulina Białobrzeska

