ZADANIA NA STYCZEŃ
GRUPA VIII POZIOMKI
„MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA”
Termin realizacji: 04.01-08.01.2021

http://static.scholaris.pl/resource_imp/105/105434/PLIKI_1/cztery%20pory%20roku%20w%20polsce.jpg

Cele:
 poznanie nowej litery Z, z, doskonalenie umiejętności
czytania
 poznanie sposobu zapisywania czasu w postaci
kalendarza, utrwalenie nazw miesięcy, wyjaśnienie
pojęcia rok jako obrotu ziemi wokół słońca w czasie
365 dni
 kształtowanie umiejętności posługiwania się
zegarem, rozumienie przydatności zegarów w życiu
codziennym; rozwijanie umiejętności szacowania

czasu potrzebnych do wykonywania określonych
czynności
 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowosłuchowej,
 nazywanie i rozróżnianie cyfr 1-7, utrwalenie nazw
liczebników porządkowych
 wprowadzenie znaku +;
 utrwalenie nazw i stałości kolejności dni tygodnia;
przyporządkowywanie cyfry do danego dnia tygodnia;
tworzenie własnego tygodniowego kalendarza;

http://2.bp.blogspot.com/-7LfdsEriACc/Vj9vn2NGHJI/AAAAAAAAKhA/9IijZEaPgtE/s640/Imagen1.jpg

Zegary (sł. Maria Terlikowska, muz. Edward Pałłasz)
1. U zegarmistrza gra muzyka,
aż się zasłuchał cały dom,
bo sto zegarów naraz tyka,
a jeden bije: bim-bam-bom!

Ref.: Cyk, cyk, cyk! Cyk, cyk, cyk!
Bim-bam-bom! /2×
2. Zegar z kurantem przerwał drzemkę,
aż stare kółka drgnęły w nim.
I oto zegar gra piosenkę,
starą melodię: rym-cym-cym!
Ref.: Cyk, cyk, cyk! Cyk, cyk, cyk!
Bim-bam-bom! /2×
3. U zegarmistrza dzwoni budzik:
„Niech szybko wstaje ten, kto śpi!”.
Zaraz kukułka się obudzi,
co nie kukała cztery dni.
Ref.: Cyk, cyk, cyk! Cyk, cyk, cyk!
Bim-bam-bom! /2×
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/01/31/08/33/clock-2023257_640.png

Co robią zimą dni tygodnia? Teresa Fiutowska
Gdy tylko słonko na niebie lśni,
bawią się zimą tygodnia dni.
Poniedziałek – zjeżdża na sankach.
Wtorek – lepi bałwanka.
Środa narty przypina.
Czwartek kije jej trzyma.
Piątek jedzie na ślizgawce
ciągnięty przez dwa latawce.
Sobota rzuca śnieżkami
i woła niedzielę:
Hej, baw się z nami!

A niedziela, choć zdrowa,
pod pierzynę się chowa.

„Młodsi i starsi”
Termin realizacji: 11.01-15.01.2021

https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/czy-osoby-dorosle-moga-zaszczepic-sie-przeciw-odrze/babciamama-dziecko/

Cele:
 poznanie różnych sposobów pomagania osobą
starszym
 wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych
opowiadań
 rozwijanie wrażliwości, chęci niesienia pomocy
 budzenie szacunku dla babci i dziadka
 wzmacnianie więzi rodzinnych

 poznanie liter b, B
 kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i
syntezy sylabowej oraz głoskowej
 samodzielne odczytywanie krótkich wyrazów
 rozwijanie pomysłowości oraz kreatywności podczas
wykonywania pracy plastycznej
 doskonalenie umiejętności przeliczania
 rozwijanie mowy dialogowej, umiejętności
prowadzenia rozmowy
 rozwijanie wrażliwości słuchowej
 doskonalenie umiejętności konstruowania
wielozdaniowych wypowiedzi
 pokonywanie tremy przed publicznymi występami
 wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole
 okazywanie szacunku osobą starszym

https://mamotoja.pl/dzien-babci-i-dziadka-prezenty-dla-babci-i-dziadka,dzien-babci-i-dziadkaartykul,8041,r1p1.html

Moja babcia (Bożena Forma)
Jestem sobie wnuczka mała,
moja babcia jest wspaniała.
Zna tuzin pięknych bajek,
których słucha się wspaniale.
Gry, zabawy, wyliczanki,
różne wiersze, zgadywanki.
Umie z klocków stawiać wieże,
dobrze gra na komputerze.
Zawsze zgrabnie piłkę łapie,
aż się na nią gapię gapie.
Zimą bierze mnie na narty.
Kocham babcię - to nie żarty!

„SPORT TO ZDROWIE”
Termin realizacji: 22.01 – 28.01.2021 r.
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Cele:
 poznanie nowej litery N, n; doskonalenie
umiejętności czytania
 poznanie nazw sportów zimowych; zachęcanie do
ruchu na świeżym powietrzu zimą
 wdrażanie do podejmowania aktywności fizycznej,
wzbudzanie zainteresowań sportem jako hobby
 wzmacnianie poczucia własnej wartości przez
stwarzanie sytuacji umożliwiających osiąganie
sukcesów oraz kształtowanie umiejętności radzenia
sobie z porażką

 rozumienie pojęcia uczciwość; odgrywanie scenek
dramowych, rozwijanie umiejętności uzasadniania
swojego zdania
 zapoznanie z wyglądem polskiej waluty,
wprowadzenie pojęć: monety, bilon
 rozwijanie sprawności manualnej dzieci,
pomysłowości, wyobraźni i poczucia estetyki
 doskonalenie umiejętności dodawania w zakresie 5;
utrwalenie znaków matematycznych +, =
 klasyfikowanie obiektów według kilku cech,
rozwijanie logicznego myślenia
 doskonalenie umiejętności regulowania siły wydechu
 rozwijanie umiejętności rysowania, doskonalenie
umiejętności uchwycenia postaci w ruchu
http://www.mouelcos.cat/wp-content/uploads/2012/07/fair_play.jpeg

Zawody czystej wody Bożena Pierga
Anglik powie: „Jest okey,
kiedy każdy gra fair play”.
Polak doda: „Chcesz być wielki,
odłóż na bok wszelkie gierki”.
Jest sportowcem pierwszej wody,
kto wygrywać chce zawody,
lecz się towarzysko spali
ten, kto drwi ze swych rywali.

Szanuj swoich przeciwników
niezależnie od wyników!

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/08/08/11/05/banner-880303_960_720.jpg

Sypie śnieżek (sł. i muz. Adrianna FurmanikCelejewska)
1. Sypie śnieżek: syp, syp, syp,
w oczy i policzki.
Zima z lodu szalik ma,
a z płatków rękawiczki.
Ref.: Na szybie namaluje dzwonek,
już przy dzwonku jest aniołek.
Będzie dzwonić: dzyń, dzyń, dzyń,
a aniołek tańczyć z nim.
2. Skrzypi mrozek: skrzyp, skrzyp, skrzyp,
w brody oraz w nosy.
Zima z wiatru suknię ma,
a ze szronu srebrne włosy.
Ref.: Na niebie namaluje zamek,
a w nim pięć śniegowych lalek,
rycerzyków małych pięć,

na zimowy bal ma chęć!

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/05/10/21/00/winter-1384661_960_720.jpg

„Dbam o zdrowie”
Termin realizacji: 25.01-29.01.2021

https://miastodzieci.pl/konkursy/ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dbam-o-zdrowie/

Cele:


poznanie zasad zdrowego stylu życia



kształtowanie postawy prozdrowotnej



rozwijanie świadomości istnienia zależności między
prawidłowym odżywianiem, aktywnym stylem życia,
a zdrowiem



poszerzanie

słownictwa

o

pojęcia:

hartowanie,

morsowanie


poznanie liter s, S



kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i
syntezy sylabowej oraz głoskowej



odczytywanie krótkich wyrazów



rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi na
określony temat



doskonalenie umiejętności dokładnego przeliczania



kształtowanie właściwych nawyków higienicznych



rozwijanie wrażliwości słuchowej



rozwijanie poczucia rytmu



poznanie zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania
się



zapoznanie

z

wyglądem

oraz

przeznaczeniem

piramidy zdrowia


rozumienie prozdrowotnych korzyści ze spożywania
owoców i warzyw, zwiększenia aktywności ruchowej
oraz ograniczenia cukrów



rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/zdrowe-owoce-i-warzywa_1175549.htm

Na aerobiku (Anna Edyk-Psut)
Aerobik - skłony, skręty
I chwytanie się za pięty.
Jak myślicie, drogie panie,
Gimnastyka to, czy taniec?
W prawo, w lewo i z powrotem,
W przód, do tyłu i z obrotem.
Energicznie, równo, z wdziękiem,
Coraz pewniej, coraz piękniej.
Coraz szybciej, w rytm muzyki,
Coraz więcej gimnastyki!
Nie nadążam, kroki mylę,

więc odpocznę teraz chwilę.

https://zszywka.pl/p/aerobik-dla-dzieci-zamiast-nudnych--19124315.html

Opracowały: D. Jabłońska, B. Chudzik

„Zabawa matematyczna - gra z
wieżami"
Co będzie potrzebne?
- samodzielnie przygotowana plansza do gry
- klocki
- dwie kostki do gry

Przebieg
Grę rozgrywa się w parach. Para ma planszę do gry. Należy zacząć
od postawienia na polach wież z odpowiedniej liczby klocków. Na

polu z liczbą 3 trzeba zbudować wieżę z 3 klocków, a na polu z
liczbą 5 ma stanąć wieża z 5 klocków.
Dzieci w parze, na zmianę rzucają dwiema kostkami. Liczby
oczek, które wypadną na obu kostkach, trzeba dodać. Zadanie
polega na tym, żeby zdjąć z planszy tyle klocków, ile wypadło
oczek na obu kostkach. Z planszy można zdejmować tylko całe
wieże. Dzieci grają tak długo, aż zdejmą wszystkie klocki z
planszy. Jeżeli zdarzy się, że nie można zabrać z planszy klocków,
kolejka przepada. Wygrywa to dziecko, które zgromadzi więcej
klocków.

