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Grupa IV
I. Blok tematyczny: Lubimy eksperymentować








Rozumienie znaczenie pojęć: naukowiec, eksperyment
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, wyciąganie wniosków z obserwowanych
zjawisk
Rozwijanie ciekawości badawczej. Poznanie właściwości magnesu, śniegu, wody, lodu
Orientowanie się w kierunkach przestrzennych: na prawo, na lewo, wyżej, niżej, dalej, bliżej
Wykazywanie płynności i dokładności ruchów w trakcie wykonywania ćwiczeń
grafomotorycznych
Kształtowanie koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu
Rozwijanie umiejętności dbania o porządek w swoim otoczeniu

II. Blok tematyczny: Zimowe zabawy




Obserwowanie przyrody i pogody zimą . Wymienianie cech aktualnej pory roku
Rozpoznawanie i nazywanie niektórych zjawisk atmosferycznych.
Kształtowanie logicznego myślenia – rozwiązywanie zagadek.



Poznanie cech górskiego krajobrazu, szukanie gór na mapie Polski





Utrwalenie zasad bezpiecznej, zimowej zabawy
Rozwijanie umiejętności manualnych, sprawności grafomotorycznej
Kształtowanie umiejętności posługiwania się nożyczkami i klejem

III. Blok tematyczny: Kim będę, gdy dorosnę?







IV.








Słuchanie tekstów literackich i wypowiadanie się na ich temat
Odgrywanie ról w zabawach parateatralnych
Poznanie nazw niektórych zawodów i orientowanie się, na czym polega praca wykonujących
je osób
Poruszanie się w rytm muzyki. Reagowanie na sygnały dźwiękowe
Poznanie i nazywanie niektórych instrumentów muzycznych
Określanie natężenia muzyki: cicho, głośno

Blok tematyczny: Bawimy się kolorami
Poznanie właściwości baniek mydlanych
Rozpoznawanie i nazywanie kolorów .Mieszanie kolorów i uzyskiwanie nowych barw
Oglądanie reprodukcji obrazów i wypowiadanie się na ich temat
Doskonalenie sprawności manualnej w zabawach plastycznych. Malowanie farbami, lepienie
z plasteliny, wyklejanie
Opowiadanie historyjek obrazkowych, zachowując poprawną kolejność zdarzeń
Dbanie o prawidłową wymowę głosek i wyrazów

W kapeluszu mego taty

Trójkątna bajka

1.W kapeluszu mego taty,
gdy dorosłym będę panem.
To usiądę i wymyślę,
kim zostanę.
Czy piratem, czy strażakiem,
maszynistą lub dentystą,
kolejarzem, marynarzem
albo kominiarzem.

Była raz sobie skała
bardzo dziwna, trójkątna.
Stał na tej skale pałac
bardzo dziwny, trójkątny.
W pałacu tym na tronie
bardzo dziwnym, trójkątnym,
zasiadał król w koronie
bardzo dziwnej, trójkątnej.
I patrzył z okien wieży
bardzo dziwnej, trójkątnej,
na dzielnych swych rycerzy
bardzo dziwnych, trójkątnych. (…)

Mamo, tato, co wy na to?
Będę kominiarzem. X2
2.Kiedy wreszcie będę duża
i przerosnę moją mamę.
Będę buty mieć na szpilkach
i zostanę.
Pielęgniarką lub malarką,
baletnicą czy kucharką,
ogrodniczką, podróżniczką,
a może księżniczką.
Mamo, tato, co wy na to?
Że będę księżniczką. X2
słowa: Agnieszka Galica
muzyka: Tadeusz Pabisiak

Danuta Wawiłow, Oleg Usenko
Śnieg
Pada śnieg spokojnie,
pada śnieg cichutko.
Nie minęła chwila,
a już jest bielutko!
Brylantową suknię
ma jodła z choinką,
krzaki śpią spokojnie
pod białą pierzynką.
Białe samochody,
białe motocykle,
tylko czarna wrona
jest czarna jak zwykle.
Maciejka Mazan

