Grupa IX „Jagódki”
Zadania na listopad:
TEMATY KOMPLEKSOWE:

1. Moja rodzina
(02.11 – 06.11.2020r. )

2. Mój dom
(09-13.11.2020r.)

3. Moje prawa i obowiązki
( 16 – 20.11.2020r. )

1. Moja rodzina
(02.11 – 06.11.2020r. )

https://moprkrosno.pl/2019/12/03/946/

W tym tygodniu dzieci będą:
- rozwijały mowę,
- rozmawiały o szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom,
- rozwijały analizę i syntezę słuchową,
- utrwalały poznane litery,
- utrwalały wygląd i nazwy poznanych figur,
- rozwijały umiejętności liczenia,
- poznawały zapis cyfrowy liczby 4,
- rozwijały szybkość i zwinność,
- rozwijały umiejętności wokalne,
- wyrabiały poczucie świadomości ruchu,
- rozwijały sprawność manualną,
- wykorzystywały w pracy materiały
odpadowe,
- poznawały właściwości magnetyczne
magnesu,
- budziły zainteresowania przyrodą
nieożywioną,
- rozwijały słuch fonematyczny,
- podawały cechy rodziców,
- uświadamiały sobie, że zabawy dawne i
obecne są bardzo podobne,
- rozwijały sprawność fizyczną

Moja mama (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk)
I. Moja mama tak świetnie gotuje,
na komputerze się zna.
I o świecie wie prawie wszystko,
taka mama to prawdziwy skarb.
Ref.: A kiedy mocno przytuli do serca,
wiem, że mnie kocha jak nikt.
I ja mamę kocham najmocniej jak umiem,
ze wszystkich swoich sił.
II. Tylko mama podpowie, doradzi
i zawsze pomoże mi,
bo jest blisko, bo jest tuż obok,
wciąż mnie uczy, jak dobrze mam żyć.
Ref.: A kiedy…
Właśnie ona prowadzi przez życie,
mam przecież tak mało lat.
Mówi, co złe, a co jest dobre,
z moją mamą poznaję ten świat.
Ref.: A kiedy…

2. Mój dom
(09-13.11.2020r.)

https://pl.dreamstime.com/zdj%C4%99cie-stock-dziecko-rysunek-dom-image52589104

W tym tygodniu dzieci będą:
- rozwijały umiejętność liczenia i szeregowania,
-utrwalały poznane zapisy cyfrowe liczb,
-rozwijały koordynację wzrokowo-ruchową,
-określały miejsca spółgłoski t w słowie,
- zapoznawały się z literą t: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
-rozwijały umiejętności klasyfikowania,
-dostrzegały i kontynuowały rytm,
-utrwalały poznane zapisy cyfrowe liczb,
- rozwijały sprawność
fizyczną,
-rozwijały umiejętności wokalne,
-sprawnie reagowały na sygnały – słowne i muzyczne,
-rozwijały sprawności manualne,
-poznawały wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych,
-rozwijały mowę,
-poznawały zwyczaje kotów i psów,
-rozwijały narządy artykulacyjne,
-ćwiczyły drobne ruchy rąk,

-utrwalały nazewnictwo urządzeń elektrycznych i ich zastosowanie w domu

Stanisław Jachowicz „Chory Kotek”
Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku,
I przyszedł kot doktór: „Jak się masz koteczku!”
„Źle barǳo…”i łapkę wyciągnął do niego.
Wziął za puls pan doktór poważnie chorego,
I ǳiwy mu śpiewa: „zanadto się jadło,
Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło;
Źle barǳo… gorączka! źle barǳo koteczku!
Oj długo ty, długo poleżysz w łóżeczku,
I nic jeść nie bęǳiesz, kleiczek i basta:
Broń Boże kiełbaski, słoninki lub ciasta!
„A myszki nie można? zapyta koteczek,
Lub z ptaszka małego choć parę udeczek?”
„Broń Boże! pĳawki i dieta ścisła!
Od tego pomyślność w leczeniu zawisła.”
I leżał koteczek; kiełbaski i kiszki Nietknięte,
Z daleka pachniały mu myszki.
Patrzcie, jak złe łakomstwo! kotek przebrał miarę;
Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę:
Tak się i z wami, ǳiateczki, stać może;
Od łakomstwa strzeż was Boże!

3. Moje prawa i obowiązki
( 16 – 20.11.2020r. )

https://www.slideshare.net/ThexCSx/prawa-dziecka-42848098

W tym tygodniu dzieci będą:
- rozwijały mowę,
-uświadamiały sobie jakie mają prawa
-rozwijały koordynację wzrokowo-ruchową,
-rozwijały słuch fonematyczny,
- -określały miejsca spółgłoski d w słowie,
- zapoznawały się z literą d: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
-utrwalały poznane litery,
-poznawały cechy trójkąta,
- utrwalały wygląd i nazwy poznanych figur,
- zapoznawały się ze znakami: równości, mniejszości, większości,
- rozwijały sprawność fizyczną,
-rozwijały umiejętności wokalne,
-utrwalały krok poloneza,
- rozwijały sprawność manualną
- rozwijały słuch fonematyczny
- utrwalały poznane prawa dziecka,

- przybliżały sobie zjawiska przewodnictwa cieplnego,
-poznawały materiały, które przewodzą ciepło,
- zapoznawały się z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka
- uczestniczyły w realizacji projektu „Chronimy Dzieci”
Kundelek Felek (sł. i muz. Krystyna Gowik)
Ref.: Kundelek Felek ma nos jak kartofelek.
Ma uszy jak miotełki, pazurki jak widełki.
I takie wielkie, gorące serce Felek ma,
że wielką miłość wszystkim z niego da! (bis)
I. Kundelek Felek często się smuci,
że jego pani do domu nie wróci.
I bardzo tęskni, i wciąż pamięta,
bo takie właśnie są wszystkie zwierzęta.
Ref.: Kundelek Felek…
II. Kundelek Felek z radości szczeka
i piłkę goni, gdy ta mu
ucieka.
A kiedy burza, deszcz pada z nieba,
to Felka mocno tak przytulić trzeba!
Ref.: Kundelek Felek…
III. Kundelek Felek zły bywa czasem
i wtedy warczy jak traktor pod lasem!
Więc szybko podaj mu psie pyszności,
a wtedy miną mu pieskowe złości.
Ref.: Kundelek Felek…
IV. Choć nic nie mówią nasze zwierzaki,
to chcą opieki i twojej uwagi.
Bo każde czuje swego człowieka,
kocha i tęskni, i zawsze czeka.

W tym tygodniu dzieci będą:
- rozwijały mowę, zachęcane do zdrowego stylu życia,
-rozwijały koordynację wzrokowo-ruchową,
- rozwijały słuch fonematyczny,
-określały miejsca spółgłoski k w słowie,
- zapoznawały się z literą k: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
-rozwijały umiejętności liczenia,
- zachęcane do dbania o czystość,
-utrwalały poznane zapisy cyfrowe liczb,
- rozwijały sprawność manualną,
- rozwijały koordynację słuchowo-ruchową
-rozwijały aparat głosowy,
- zachęcane do wykonywania prostych potraw,
- przestrzegały zasady higieny podczas wykonywania kanapek,
- uwrażliwiane na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu,
- uświadamiały sobie konieczność szukania pomocy u lekarza w czasie choroby,

- zachęcane do dbania o zęby
-rozwijały sprawność fizyczną
-realizowały tematy z projektu „Chronimy dzieci”

Uśmiechnij się do sera
(sł. i muz. Krystyna Gowik)
I. Marudzisz czasem tak, że mamie słów już brak
i cały świat jest zły, tak jak ty.
I ciągle mówisz: nie! I obiad też jest be!
Więc radę dobrą dam dzisiaj ci.
Ref.: Uśmiechnij się do sera, uśmiechnij się do mleka,
kiełbaska pyszna też na ciebie czeka.
Pokochaj pomidorki, pokochaj kalafiorki,
pomachaj do marchewki już z daleka.
Gdy zdrowi chcemy być, to trzeba wszystko jeść,
na spacer co dzień iść i dobry humor mieć.
II. Posłuchaj mamy, bo jarzynki zdrowe są
i dadzą siłę ci – raz, dwa, trzy!
Owoców słodki sok przez cały długi rok
uśmiechu doda i otrze łzy.
Ref.: Uśmiechnij się…
III. Nikt nie chce smutnym być, urosnąć każdy chce.
Lecz jak to zrobić, gdy mówisz: nie?
Więc szybko powiedz: tak! To przecież lepiej

Opracowała: mgr Karolina Bartnicka

