Luty 2018/2019
4p – Pliszki
Ścieżka edukacyjna: Sporty. Ubiór. Doświadczenia.
1. Zabawy na śniegu i lodzie, czyli zimowa olimpiada.
2. Jak ubrać się odpowiednio do pogody?
3. Eksperymenty przedszkolaka.

Nawyki
Socjalizacja: Staram się jeść wszystko, co mi zostanie podane.
Praca: Pamiętam o odpowiedniej postawie w czasie modlitwy.
Autonomia: Używam sztućców zgodnie z przeznaczeniem.

Bity:
Obrazkowe: podróżnicy, motocykle.
Matematyczne: odejmowanie (16 – 1,…), liczby parzyste (2 – 20).
Czytania: rzeczowniki rozpoczynające się literą O i P.

Psychomotoryka: Zabawy i ćwiczenia z elementami rzutu i chwytu z piłkami.


ćwiczenia z piłką zaczynamy od ugniatania piłki sprawdzania jej ciężaru i rozmiaru
przekładania z rączki do rączki;



podrzucanie piłki i łapanie jej po klaśnięciu;



podawanie piłki górą i dołem w rzędzie;



toczenie piłki po prostej i w slalomie;



podrzucanie piłki na różne wysokości i odległości, próbujemy trafić do celu;



przerzucanie piłki nad przeszkodami;



przekazywanie piłki stopami;



chodzenie z przedmiotem na głowie po wyznaczonej linii.
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Edukacja polonistyczna:






Odimienna Metoda Nauki Czytania,
Etap pierwszy – inicjacja (wizytówki),
Etap drugi – ściana pełna liter, wdrażanie do głoskowania,
Koperty – wymiana,
Globalne czytanie wyrazów związanych z tematyką zajęć,
Dzielenie wyrazów na sylaby. Dostrzeganie liczby sylab i wyrażanie ich na różne sposoby:
wystukiwanie, wyklaskiwanie, wytupywanie itp.;
Ćwiczenie analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego.

Edukacja matematyczna: Ważenie. Tworzenie zbiorów.
Edukacja literacka:


M. Sendecki „Figle w fokarium”;



Cz. Janczarski „Miś Uszatek”.

Przysłowia:
„Jeśli chcesz być szanowanym, szanuj drugich”.
„Gdy w lutym mróz mocno trzyma, będzie krótka zima”.

Zagadki:


Często w nim bywają jeszcze mrozy trzaskające. Za to jest w calutkim roku,
najkrótszym miesiącem. (luty)



Między dwiema bramkami bielutkie boisko. Gra się krążkiem, bo dla piłki jest tutaj
zbyt ślisko. (hokej na lodzie)



Taniec jak na scenie, tylko buty nie te. Tancerze w tym tańcu noszą łyżwy zamiast
baletek. (jazda figurowa)



To nie narty, ale zjedziesz na tej desce w dół po stoku. Może wiesz, co to jest?
(snowboard)



W tym sporcie skacze się z wysokiej skoczni w dół na nartach. Zawodnicy gogle mają,
czyli takie okulary, które oczy ochraniają. (skoki narciarskie)



Wesoły dzwoneczek i sznur saneczek. (kulig)



Ciepły kołnierz, mocny zamek, guziki, rękawy. Jestem z tobą zawsze podczas
śniegowej zabawy. (kurtka)
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Zawsze na głowie zimą noszone, jedne z frędzlami, inne z pomponem. (czapki)



Jedne mają pięć paluszków, drugie jeden palec mają. Całą zimę Twoje ręce, przed
zmarznięciem ochraniają. (rękawiczki)



Długaśny, miękki, kręci się i wije. Ogrzewa w zimie zmarzniętą szyję. (szalik)



Gdy stopy się z zimna zamienić chcą w lód, szybciutko je załóż, a stanie się cud!
(skarpetki)



Gruby mama Ci zakłada, gdy nadchodzą chłodne dni, czasem robią go na drutach. Co
to jest? Odpowiedz mi. (sweter)



Ten mały domek, przez Eskimosa wybudowany, z lodu i śniegu ma dach, podłogę i
wszystkie ściany. (igloo)

Zadania logopedyczne:
Wyraźne powtarzanie tekstu za nauczycielem:

1. „Trąbki Rysia”

Rysio cztery trąbki ma i na każdej
pięknie
gra.
Na pierwszej gra: tra, tra, tra.
Na drugiej gra: tru, tru, tra.
Na trzeciej gra: tre, tre, tra.
Na czwartej gra: try, try, tra.
Rysio brata
Jurka ma, razem z bratem gromko
gra: tra, tre, tra,
tra, tru, tra,
tre, tro, tra,
tra, try, tra.

Rysio cztery siostry ma, każda sama
pięknie
gra.
Marta gra: tru, tro, tra,
Renia gra: tre, try, tra,
Irka gra: try, tro, tra,
Krysia gra: tru, tre, tra.
Gdy rodzeństwo razem gra
słychać gromkie:
tram- tarara
trem- tarara
trym- tarara
trum- tarara
trom- tarara.

2. „Pchła”

Na peronie w Poroninie
pchła pląsała po pianinie.
Przytupnęła, podskoczyła
i pianino przewróciła.

3. „Suchą szosą szła szczypawka susząc sobie szczypce.”

„Żubr żuł żuchwą żurawinę.”
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„Idzie Idzi i nie widzi, że za Idzim idzie Idzi.”

Wiersze:
G. Podgórski - „Bałwan”
Gdy wychodzimy z samego rana,
Ulepić w parku wielkiego bałwana,
Ja, mama, tata, no i mój brat,
Pokryty śniegiem jest cały świat.
Bierzemy garnek, marchew, guziki,
Po drodze tata znajduje patyki.
I choć niecierpliwi i pełni zapału,
Śniegowe kule lepimy pomału.
Największą z nich ulepił nasz tata
I będzie chyba stała do lata!
Niewiele mniejszą zrobiła mama,
Będzie to brzuch naszego bałwana.
Tę całkiem małą, wspólnymi siłami,
Ulepiliśmy z braciszkiem sami.
Pocieszył nas tato, mówiąc te słowa:
"Mała, lecz ważna - bałwana GŁOWA".

Nosem - marchewka, oczami - guziki,
Rękami będą suche patyki.
Garnek na głowę - praca skończona,
I cała rodzina jest zadowolona!

B. Forma - „Zima i dzieci”
Lecą z nieba płatki śniegu,
świat się cały bieli wkoło.
Zabierz narty oraz sanki,
na dół z górki mknij wesoło.
W słońcu skrzą się śnieżne gwiazdki,
zostań z nami Pani Zimo.
Drzewa mają białe czapy,
wśród nich zjeżdżać będzie miło.
Mróz siarczysty w uszy szczypie,
nosy wszystkich są czerwone.
Zimo! Sypnij więcej śniegiem,
dzieci będą zachwycone.

Piosenka:
„Już się cieszą dzieci”
Zimą zimny mróz
sople lodu wiózł,
i tak było mu wesoło,
że przewrócił wóz przed szkołą,
pełen lodu wóz !
Już się cieszą dzieci, tyle śniegu leci,
bawią się śnieżkami chłopcy z dziewczynkami.
Tap tap tap tap ta rap, tap tap tap tap ta rap.
Bawią się śnieżkami chłopcy z dziewczynkami!
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Mróz się bawić chce,
szczypie ciebie, mnie,
właśnie biegną przedszkolaki,
będzie zaraz bałwan taki
że zdziwicie się!
Już się cieszą dzieci, tyle śniegu leci,
bawią się śnieżkami chłopcy z dziewczynkami.
Tap tap tap tap ta rap, tap tap tap tap ta rap.
Bawią się śnieżkami chłopcy z dziewczynkami!
„Zjadaj miód”
1. Na katarek i na chrypę,
kaszel, dreszcze albo grypę.
Zjadaj miód, słodki miód.
Pszczoły dadzą miodu w bród.
2. Łyżka miodu, szklanka mleka.
Katar z kaszlem niech ucieka
Zjadaj miód, słodki miód.
Pszczoły dadzą miodu w bród.
3. Chcesz być zdrowy tak jak misie
chlebek z miodem jedz od dzisiaj.
Zjadaj miód, słodki miód
pszczoły dadzą miodu w bród.

Muzyka klasyczna:
Franz Schubert „Pszczółka”;
Johann Brahms „Taniec węgierski nr 3” .

Modlitwy:
Modlitwa poranna:
Wierzę w Ciebie Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy
Wierzę coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może!
Modlitwa przed posiłkiem:
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Boże dzięki Ci składamy, za to, co spożywać mamy.
Ty nas żywić nie przestajesz, pobłogosław, co nam dajesz.

Modlitwa po posiłku:
Składamy Ci dzięki, wszechmogący Boże, za wszystkie Twoje dobrodziejstwa, który żyjesz i
królujesz na wieki wieków. Amen
Modlitwa na zakończenie dnia:
Panie Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.
Muzyka:
„Gawron” m. F. Rybicki, s. H. Januszewska
1. Chociaż gawron trochę siwy,

Ale jeszcze urodziwy.
Stąpa dzielnie, pierś wypina,
Jeszcze go się humor trzyma.

Gawron, gawron, gawronie,
Drepczesz ładnie koło mnie!
Ja cię lubię, a ty mnie,
Gawron, gawron, gawronie!

2. A gdy wraca z pól szerokich,

Stuka dziobem w szyby okien.
„Nalatałem się po świecie,
Wpuście mnie do domu dzieci!”

„Krasnoludki”
My jesteśmy krasnoludki, hopsasa, hopsasa!
Pod grzybkami nasze budki, Hopsasa, hopsasa!
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Jemy mrówki żabie łapki, Oj tak tak! Oj tak tak!
A na głowach krasne czapki, to nasz znak, to nasz znak.

Gdu kto zbłądzi to trąbimy tru tu tu! Tru tu tu
Gdy kto senny to uśpimy, l ulu lu, l ulu lu

Gdu kto skrzywdzi krasnoludki, oj oj oj, oj oj, oj
To zapłacze niezabudki, aj aj aj, aj aj aj.

Język angielski:

MONTH FEBRUARY – 4 latki
GREETINGS: Hello/hi, goodbye/bye, see you, good morning, good afternoon
GRAMMAR: What’s your name? I’m…, I have got …, Counting 1-20, How old are you? I’m…
TOPICS : Winter, Winter clothes , Carnival, Birthday party, Winter sports
VOCABULARY:
Winter: snow, snowman, snowball, sledge, skies, snowflakes, ice, frost, cold
Winter clothes: scarf, shoes, socks, gloves, boots, trousers, coat, hat, jacket
Winter sports: ski jumping, skating, hockey, skiing, snowboarding, sledging
Carnival: costumes, verbs: dance, sing, drink, eat, play
Birthday party: balloons, hats, food, birthday cake, gift, candles, friends, eat, drink, sweets

SONGS: “I have a pet”, “Put on your shoes”, “It’s cold”, “The Months chant”, “Days of the
week”, “I’m a little snowman”, “Little snowflake”, “Happy birthday”;

STORY: Three little pigs - story, “Robby Rabbit’s birthday”- story, “Biscuit” – story;
PROJECT: Carnival - project, Winter sports mini-books;
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