TEMATY ZAJĘĆ
REALIZOWANYCH W
LISTOPADZIE
Tydzień: 04-08.11.2019
Temat tygodniowy: Moja rodzina.
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Cele główne:
 Wzbogacanie wiedzy o rodzinie
 Uświadomienie istnienia wartości w życiu ludzi
 Doskonalenie oceny postepowania bohaterów
literackich, odróżnianie dobra od zła
 Poznanie zawodów wykonywanych przez rodziców
 Utrwalanie nazw figur geometrycznych
 Zapoznanie z wybranymi właściwościami
magnesu- zabawy badawcze
 Poznanie kultury, tradycji i ciekawostek o
Włoszech.

Piosenka „Jak dobrze mieć rodzinę” (sł. i muz. J.
Kucharczyk)
1.Nigdy nie jestem sam,
bo rodzinę mam.
Gdy jest mi smutno i gdy jest źle,
rodzina wspiera mnie
Ref.: Mama i tata przytulą do serca,
siostra i brat zabawią mnie.
Nawet gdy ktoś mi dokuczy, skarci,
cała rodzina kocha się.
2.Lepiej i łatwiej żyć,
gdy ktoś obok jest.
Kiedy zrozumie, pocieszy mnie
i zawsze pomóc chce.

Tydzień: 11-15.11.2019
Temat tygodniowy: Mój dom.
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Cele główne:
 Kształtowanie logicznego myślenia podczas
rozwiązywania zagadek
 Utrwalanie pojęć dotyczących położenia
przedmiotów w przestrzeni (nad, obok, u góry, na
prawo, na lewo)
 Kształtowanie właściwych zachowań wobec
zwierząt domowych
 Zapoznanie z urządzeniami elektrycznymi oraz
zasadami bezpiecznego korzystania z nich

Wiersz I. R. Salach „W moim domu”
Na stoliku stoi skrzynka,
Która czasem głośno gra.
Wciskasz guzik i muzyka,
Wciskasz znowu- cisza… sza… (radio)
A tuż obok duża skrzynia,
ona także czasem gra.
Wciskasz guzik i muzyka…
Rety! Jeszcze obraz ma. (telewizor)
A tam dalej jest skrzyneczka
Ni muzyki, ni obrazu.
Wciskasz guzik i światełko
W oczy Cię porazi zrazu. (latarka)
W przedpokoju przy stoliku
Jeszcze jedna skrzynka wisi.
Czasem dzwoni, czasem milczy,
Głosy można z niej usłyszeć. (telefon)
To nie cuda, to nie czary,
Lecz techniki dziwna postać.
Czy u Ciebie w domu także
Takie skrzynki można spotkać?

Tydzień: 18-22.11 2019
Temat tygodniowy: Moje prawa i obowiązki.
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Cele główne:
 Spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób,
właściwe reagowanie na nie
 Kształtowanie właściwych zachowań społecznych
 Uświadomienie dzieciom ich praw
 Rozwijanie umiejętności kodowania informacji
 W ramach realizacji programu „Chronimy dzieci”
dziecko będzie wiedziało, że nikt nie ma prawa
zmuszać go do czynności powodujących
dyskomfort, smutek czy strach.

Piosenka „Moje prawa” Sł. i muz. J. Kucharczyk
1.Chociaż lat mam tak niewiele,
mam już swoje prawa,
chcę być zawsze szanowany
i chcę być kochany.
I chcę, by dorośli o mnie dbali,
Bym mógł szczęśliwie dorastać.
Bo prawo do szczęścia każdy ma,
Nawet gdy ma mało lat,
2.Każdy człowiek, nawet mały,
ma też swoje obowiązki,
więc jak umiem,
tak pomagam mamie, tacie, siostrze.
Uczę się najlepiej jak potrafię,
By kiedyś dobrze pracować.
Bo obowiązki też każdy ma,
Nawet gdy ma mało lat.

Tydzień: 25-29.11 2019
Temat tygodniowy: Moje zdrowie i bezpieczeństwo.
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Cele główne:
 dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego
ubierania się w stosunku do pogody
 wspomaganie rozwoju kompetencji społecznychuwrażliwienie na potrzeby chorych
 poznanie przedmiotów do utrzymywania czystości
 przyzwyczajanie do systematycznego dbania o
higienę
 rozwijanie umiejętności wokalnych
 dokonywanie oceny zachowań sprzyjających lub
zagrażających bezpieczeństwu
 rozwijanie umiejętności przeliczania

Piosenka „Fikający zuch”
Słowa –Agnieszka Galica
Muzyka –Tadeusz Pabisiak
1. Gimnastykuj się codziennie,
Zobacz jakie to przyjemne
Ref.: W zdrowym ciele zdrowy duch,
Pokaż jaki z ciebie zuch
.2. Raz przysiady, raz podskoki,
Ręce w górę lub na boki,
Ref.: W zdrowym ciele zdrowy duch...
3. Mocne nogi, plecy proste,
Raz fikołek, a raz mostek,
Ref.: W zdrowym ciele zdrowy duch...
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