ZADANIA REALIZOWANE W MIESIĄCU LISTOPADZIE W GRUPIE IX „TYGRYSKI”

https://www.decalsextremeonline.com/Tigger-Winnie-The-Pooh-Die-cut-Vinyl-DecalSticker-4-Sizes-_p_135.html

Tematy kompleksowe:
1.Co z czego otrzymujemy
2.Nasze emocje
3.Mój dom
4.Moja rodzina
Temat kompleksowy: Co z czego otrzymujemy
Data realizacji: 02-09.11.2018
Cele ogólne:
- poznanie etapów pieczenia chleba,
-rozwijanie koncentracji uwagi,
-rozwijanie sprawności motoryki małej,
-zdobywanie wiedzy na temat produktów zwierzęcych
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,
-podejmowanie prób posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

https://pl.depositphotos.com/vector-images/piekarz.html

Piosenki i wierszyki:

http://www.ringsaker.kommune.no/lunsj-og-musikk.6036859.html?showtipform=2

„Mało nas”
(sł. I muz. popularne)

Mało nas, mało nas
Do pieczenia chleba,
Tylko nam, tylko nam
Ciebie tu potrzeba!
Dużo nas, dużo nas
Do pieczenia chleba,
Więc już nam, więc już nam
Ciebie tu nie trzeba!

https://pl.clipart.me/istock/bread-141152

„Jak powstaje chleb”
(sł i muz B. Forma)

Dojrzałe zboże, kombajn je ścina,
Młóci i ziarno, wiezie do młyna.
Ref. Będą ciasteczka,
Bułki chrupiące,
Chleby, rogale,
Smaczne, pachnące.

2.W młynie od rana
Pracy jest wiele,
Ziarna na mąkę
Młynarz wciąż miele.
Ref. Będą ciasteczka……
„Kanapka” - zabawa paluszkowa
(K. Sąsiadek)

Najpierw chleb pokroję.
(uderzamy lekko brzegami dłoni po plecach dziecka)
Potem posmaruję.
(głaszczemy całą powierzchnią dłoni plecy)
Na to ser położę.
(przykładamy wiele razy i na krótko dłonie do pleców)
Pomidora dołożę.
(rysujemy małe kółka na plecach)
I posolę, i popieprzę.
(dotykamy delikatnie plecy, przebierając palcami)
Żeby wszystko było lepsze.
(masujemy)
Już nie powiem ani słowa,
(ugniatamy delikatnie)
bo kanapka jest gotowa.
(robimy wielkie "aaaaam", chwytamy dziecko i oczywiście... zjadamy!)

Data realizacji: 11-16.11.2018

Temat kompleksowy: „Nasze emocje”
Cele ogólne:
- rozwijanie aktywności, samodzielności dzieci
- poznanie różnego rodzaju uczuć, sposoby ich okazywania
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć
własnych i innych ludzi,
-rozwijanie umiejętności werbalnego i pozawerbalnego wyrażania uczuć,
-budowanie pozytywnych relacji w kontaktach społecznych,
-wykorzystanie różnych form zabaw do nabywania umiejętności radzenia
sobie z różnorodnymi emocjami,
-nabywanie wrażliwości na potrzeby innych, wczuwanie się w ich stany
emocjonalne,
-budowanie pozytywnego wizerunku siebie,
- pokonywanie nieśmiałości i własnych słabości.
Realizacja programu „Chronimy nasze dzieci” Wiem jak się czuję- cz I i II

Piosenki i wierszyki:

http://www.ringsaker.kommune.no/lunsj-og-musikk.6036859.html?showtipform=2

„Wierszyki rymowanki „
(Od złości do radości - K. Holde)

Dzisiaj jestem – jako wstęp do rozmowy o emocjach
Raz i dwa, raz i dwa (klaszczemy raz w dłonie, raz w kolana)
Taką minę mam dziś ja (pokazujemy odpowiednią minę)
Raz dwa trzy, raz dwa trzy (klaszczemy 3 razy)
Jaki humor masz dziś Ty? (wskazujemy konkretną osobę)
http://www.edufit.pl/piankowe-siedziska-emocje/

„Moje emocje”
Gdy jest mi smutno, to czasami płaczę (pokazujemy gest płakania)
Gdy jestem wesoła to zazwyczaj skaczę (robimy uśmiechniętą minę,
podskakujemy)
Kiedy się trzęsę to czegoś się boję (robimy przerażoną minę)
A Ty? Rozpoznajesz swoje nastroje?? (rozkładamy ręce na boki z
otwartymi dłońmi)

„Złość”
Moja złość wcale nie jest zła (pokazujemy złą minę)
Moja złość wielką siłę ma. (rozkładamy ręce)
Jednak nie krzywdzę nikogo mą złością. (kiwamy przecząco palcem)
Raz tupnę, raz krzyknę – a dzielę się miłością. (tupiemy, robimy gest jak
byśmy kogoś obejmowali)

Data realizacji: 19-23.11.2018
Temat kompleksowy: „Mój dom”
Cele ogólne:
- uświadomienie dzieciom, że są różne domy i każdy ma swój dom,
- podejmowanie prac zespołowych w zabawach
budowlano- konstrukcyjnych,
-wprowadzenie wyglądu cyfr 1,2,3,
- zapoznanie z różnymi rodzajami domów,
- wzbogacenie słownika w wyrazy związane z tematem,

- rozwijanie spostrzegania wzrokowego
- poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu
- realizacja programu ,,Chronimy Dzieci” - Znam Bezpieczne zasady- cz. I i
II

https://pixabay.com/pl/dom-klips-sztuka-dw%C3%B3r-rich-pi%C4%99tro-2744765/

„Domek”
(E. M. Skorek i A. Kamieńskiej

Na domek Tereski
Rysuję trzy kreski.
Na nich deska położona,
Linia z linią połączona.
Prostokąt i kwadraty dwa,
Drzwi i okna domek ma.

Data realizacji: 26-30.11.2018
Temat kompleksowy: „Nasza Rodzina”
Cele ogólne:
-integracja grupy,
-uświadomienie dzieciom, co to znaczy rodzina,
-zauważanie i akceptowanie podobieństw i różnic między sobą i innymi
ludźmi,
-wzbogacenie wiedzy o rodzinie i ich członkach,
-utrwalanie nazw części ciała,
-wdrażanie do przestrzegania reguł wspólnej zabawy,
-wdrażanie do poprawnego posługiwania się nożyczkami.

https://starostwo.olawa.pl/strona-69-powiatowe_centrum_pomocy_rodzinie.html

„Moja rodzina”
(B. Forma)

Moja rodzina to ja, mama, tata.
Mam też siostrę Alę i młodszego brata
Siostra jest wysoka, czarne włosy ma,
a braciszek mały skończył latka dwa.
Wspólne zabawy, wspólne spacery.
Zimą na narty latem rowery.
Czas wolny zawsze razem spędzamy,
bardzo się mocno wszyscy kochamy.

„Rodzinka” - zabawa paluszkowa
(K. Sąsiadek „Zabawy paluszkowe”)
Ten pierwszy - to nasz dziadziuś (pokazujemy kciuk).
A obok – babunia (drugi palec).
Największy - to tatuś (pokazujemy środkowy palec).
A przy nim – mamunia (pokazujemy czwarty palec).
A to jest – dziecinka mała (pokazujemy mały palec).
Tralalala, la, la…
A to moja – rączka cała!
Tralalala, la, la…

Opracowała: Sylwia Głuchowska

