Grupa VII Żabki

http://tulipanow.pl/?attachment_id=11110

Zadania na luty:
TEMATY KOMPLEKSOWE:
1. Baśnie Bajki Bajeczki 31 I- 04 II 2022
2. Muzyka wokół nas 07 II- 11 II 2022
3. Nie jesteśmy sami w kosmosie 14 II- 18 II 2022
4. Projekt badawczy – Książka 21 II- 25 II 2022

Baśnie Bajki Bajeczki
31.01- 04.02.2022r.

https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zabawa/zagadki-dla-dzieci-o-bajkach-aa-BCf8-Ph7c-XRdB.html

Cele:
 Poznamy baśnie, bajki i legendy, wcielamy się w bohaterów
znanych opowiadań.
 Odkryjemy literę G, g, wyróżnimy ją w wyrazach
 Będziemy bawić się literami, układać z nich słowa i zdania.

 Będziemy wyodrębniać głoski w wygłosie i nagłosie
 Poszerzymy kompetencje matematyczne z Ogrodami Liczbowymi
Willy’ego
 Nauczymy się piosenek i wierszy w tematyce baśni i opowiadań
 Będziemy rozwijać motorykę dużą orientację przestrzenną w
schemacie otoczenia i własnego ciała
Wiersz Barbary Szelągowskiej Moje bajki.
Gdy wieczór nadchodzi,
z książkami się witam,
siadam cichutko,
a mama mi czyta.
I czyta mi bajki
o dzielnych rycerzach,
smokach, czarownicach
i zaklętych wieżach.
O śpiącej królewnie
i o rybce złotej,
i o tym, jak młynarz
przyjaźnił się z kotem.
Choć jestem przy mamie,
to mi się wydaje,
że widzę naprawdę
te postacie z bajek.

Muzyka wokół nas
07.02 – 11.02.2022 r.

https://www.faustynka.pl/2020/06/16/muzyka-wokol-nas-propozycje-aktywnosci-dzieci-mlodsze-3-4-latki-2/

Cele:
 Będziemy rozwijać zdolności muzyczne z wykorzystanie
elementów metody Batii Strauss
 Będziemy się bawić w „Ogrodach liczbowych Willy’ego”
 Będziemy kształtować umiejętność klasyfikowania
 Będziemy aranżować muzykę poprzez ruch, tworząc własne
układy choreograficzne
 Przypomnimy sobie grupy instrumentów muzycznych
 Będziemy tworzyć akompaniament muzyczny do różnych
piosenek przy użyciu instrumentów muzycznych

 Będziemy kształtować umiejętność programowania z użyciem
ozobotów
 Poznamy literę W, w wyróżnimy ją w wyrazach
 Utrwalimy znajomość poznanych liter
Czarodziejski koncert (sł. i muz. Krystyna Gowik).
I. Instrumenty już czekają, zaraz będą razem grały,
wyczarują piękne nutki i zabiorą wszystkie smutki.
Pan dyrygent już gotowy, chce, by wszystkie go słuchały,
a nastroje są gorące, zaraz będzie piękny koncert.
Ref.: Patrzą instrumenty na dyrygenta swego,
bez batuty w jego ręce wszystko będzie do niczego…
II. Smyczki głaszczą struny skrzypiec, ocierają się jak kotki,
wiolonczela i altówki dają dźwięk jak lizak słodki.
Z boku harfa i gitara ze strunami do szarpania.
Wszyscy chcą tu być najlepsi, wszyscy chcą mieć szóstkę z grania.
Ref.: Patrzą instrumenty…
III. Z tyłu siedzą srebrne flety; gdy w nie dmuchać, pięknie grają.
Za fletami złote trąbki – trąbią, ile siły mają.
Saksofony i klarnety tak dmuchają, że o rety!
Razem z nimi buczy tuba – bardzo duża, bardzo gruba.
Ref.: Patrzą instrumenty…
IV. A pośrodku wielki, czarny – to fortepian z klawiszami,
kiedy palce w nie uderzą, płyną dźwięki ponad nami.
Całkiem z tyłu wielkie bębny dudnią tak, że drży powietrze.
Jaki wielki, cudny koncert. Grajcie jeszcze, grajcie jeszcze!
Ref.: Do niczego!!! (okrzyk)

Nie jesteśmy sami w kosmosie
14.02- 18.22.2022 r.

http://www.hopsiup-klub.pl/zapraszamy-na-kosmiczna-przygode/

Cele:
 Będziemy ćwiczyć słuch fonemowy i dzielić wyrazy na sylaby
 Dowiemy się, co możemy znaleźć w kosmosie, jak wyglądają
planety i znajdujące się w kosmosie obiekty
 Poznamy literę P, p wyróżnimy ją w wyrazach
 Poszerzymy kompetencje językowe ćwicząc poprawność
gramatyczną zdań
 Będziemy utrwalać umiejętność dodawania i odejmowania w
zakresie 10

Kosmiczny sen (sł. i muz. K. Gowik)
I.

Czterej kosmici przylecieli,
w moim pokoju przystanęli.
Mówią: „Dzień dobry, my przepraszamy,
ale pewnego chłopca szukamy.
Ten chłopiec wielkim jest leniuszkiem
i często chowa się pod łóżkiem,
Nie słucha taty, na brata krzyczy
i nie chce mamie swej pomóc w niczym”.
Ref.: A przecież trzeba dobrym być, słodką minę mieć, bo
inaczej trochę wstyd… Być leniuszkiem? Nie! Być
kłamczuszkiem? Nie! Lepiej iść do mamy i przytulić się.

II.

Czterej kosmici odlecieli,
bo porozmawiać z kim nie mieli.
A ja czerwony jak pan buraczek
pod łóżkiem leżę, ze wstydu płaczę…
A potem bardzo się zdziwiłem,
bo się po prostu obudziłem.
To tylko sen był, och, wspaniale!
Już nigdy zły nie będę wcale.

Projekt badawczy – Książka
21-25.02.2022 r.

https://agora.xtec.cat/ceip-dolorsalmeda-cornella/wp-content/uploads/usu30/2020/05/cartoon-boy-girl-were-readings-story_29190-3005.jpg

Cele:
 Stworzymy siatkę pytań do projektu, na które będziemy szukać
odpowiedzi
 Będziemy rozwijać umiejętność segregowania i przeliczania w
zakresie 11
 Będziemy bawić się przy piosence „Mała Książka Wielki
człowiek” M. Szcześniaka

 Będziemy rozwijać koordynację wzrokowo ruchową podczas
zabaw na sali gimnastycznej
 Wykonamy pracę plastyczną pod tytułem: „Moja zakładka
marzeń”
 Zaprosimy rodziców do propagowania czytelnictwa w grupie
 Stworzymy kącik ulubionych książek
 Będziemy poznawać i zgłębiać nowe opowiadania
 Stworzymy wspólnie opowiadanie na temat dnia w przedszkolu,
wykonamy do niego ilustracje i okładkę
Mała książka wielki człowiek
Muz. Sł. Igor Jaszczuk, wyk. Mieczysław Szcześniak
Kto żebrakiem a kto księciem jest
i czy nagi bywa król
kto magiczny znalazł miecz
a kto księżyc ukraść mógł?
kto po złote runo ruszył w świat?
kto w krainie czarów żył?
kto paproci znalazł kwiat?
kto księżniczkę w wieży skrył?
RERFREN:
mała książka wielki człowiek
który w niej odkryje skarb
więc nie czekaj ruszaj w drogę
po przygodę
a litery wskażą szlak
/ 2×

ile planet jest a ile gwiazd
i kto ziemię wprawił w ruch?
czy ktoś umie cofnąć czas
czy zaginął po nim słuch?
RERFREN:
mała książka wielki człowiek
który w niej odkryje skarb…

wyobraźni ogród kwitnie
w tobie książki lepsze są niż sny
mrok rozjaśnia wiedzy płomień
biblioteki otwórz drzwi
RERFREN:
mała książka wielki człowiek
który w niej odkryje skarb…

http://box-of-treasures.blogspot.com/2010/04/magia-ksiazki.html

Opracowała: Paulina Białobrzeska

