
Tematy tygodnia

 

Wynalazki     28II - 4 III 2022r.

 „Co można jeszcze wynaleźć?” – rozmowa na temat wynalazków na podstawie
doświadczeń  dzieci i wiersza Joanny Papuzińskiej 

„ Robotek”

Blacha, gwoździe, drut, śrubokręt i młotek.

Co to będzie?

Mały robot, Robotek.

Dla kogo?

No, nie dla mnie,

ja go dam naszej mamie.

Robotek co dzień o świcie

nastawi dla wszystkich wodę na mycie,

do sklepu zbiegnie na dół

i zakupy zrobi do obiadu.

Pozdejmuje kożuchy z mleka,

szczypiorek drobno posieka,

wyprasuje fartuszki,

guzik przyszyje do bluzki.

Ugotuje, pozmywa, sprzątnie, zrobi pranie,

a mama będzie leżeć na tapczanie

i książki czytać,

albo nas pytać:



„A może byśmy poszli do kina, kochani?”

W marcu jak w garncu     7 - 11 III 2022r.

 

„ Gdzie się chowa zima ”

 Inscenizacja do słów piosenki.

     sł. Maria Terlikowska, muz. Andrzej Zygierewicz

Hej! Zgniewała się zima,     Dzieci układają dłonie w trąbkę i przykładają do ust.

że krokusy rosną.                 Tworzą z dłoni kielich kwiatka.

Hej! Uciekała w Tatry         Dzieci układają dłonie w trąbkę i przykładają do ust.

przed zieloną wiosną.           Obiema rękami rysują w powietrzu kształt góry.

Ref.: Biegnie do Nosala,      Biegną w miejscu.

słońce ją przypala.               Nakrywają głowę rękami.

Siadła na Giewoncie,            Przykucają.

tam też piecze słońce. x 2   Przysuwają dłonie blisko siebie i poruszają palcami.



Hej! Zielona dolina,                 Dzieci układają dłonie w trąbkę i przykładają do ust.

ale góra biała.                           Obiema rękami rysują w powietrzu kształt góry.

Hej! Na Kasprowym Wierchu   Dzieci układają dłonie w trąbkę i przykładają do ust.

zima się schowała.                      Nakrywają głowę rękami.

Ref.: Gdzie się chowasz zimo? Poruszają tułowiem w lewo, w prawo, jakby czegoś 
szukali.

Co to za pomysły?                   jw.

Spływaj do Dunajca,              Obiema rękami, od dołu ku górze, rysują w powietrzu rzekę.

a potem do Wisły.                 x 2 jw.

Porządki w ogrodzie   14 - 18 III 2022r.

„ Krasnoludki i groszek ”



sł. Małgorzata Twardowska, muz. Halina Sokołowska

1. Mały krasnoludek przyszedł do mnie dziś.
Zwiedził mój ogródek i zostawił list.

Prosił, bym szybciutko posadziła groch.
Małe krasnoludki dwa ziarenka chcą.

Ref.: Strączki chrupiące, groszek zielony, 

słodki, pachnący, słońcem karmiony.

Słodkie kuleczki, krągłe perełki, 

pyszne kropeczki, wiosny kropelki.

2. Posadziłam groszek, minął kwiecień, maj.
Krasnoludku proszę, dwa ziarenka masz.

Z groszku zupa zdrowa. Może jeszcze chcesz?
Groszek na surowo także pyszny jest.

Ref.: Strączki chrupiące…

3. Gdy to powiedziała, krasnoludek w śmiech.
Przecież groszku wcale nie będziemy jeść.

Krasnoludki lubią bardzo w piłkę grać.
Piłki są za duże, groszek jest w sam raz.

Ref.: Strączki chrupiące…



Witaj wiosno    21 - 25 III 2022r.

„ Przyjście wiosny ”  

Słuchanie wiersza Jana Brzechwy.

Naplotkowała sosna,

że już zbliża się wiosna.

Kret skrzywił się ponuro:

przyjedzie pewno furą...

Jeż się najeżył srodze

raczej na hulajnodze.

Wąż sykną

– ja nie wierzę,

przyjedzie na rowerze.

Kos gwizdnął:

Wiem coś o tym,

przyleci samolotem.

Skąd znowu

– rzekła sroka

ja jej nie spuszczam z oka

i w zeszłym roku w maju

widziałam ja w tramwaju.

Nieprawda wiosna zwykle

przyjeżdża motocyklem.

A ja wam to dowiodę,



że właśnie samochodem.

Nieprawda bo w karecie!

W karecie, co pan plecie?

Oświadczyć mogę krótko,

że płynie właśnie łódką!

A wiosna przyszła pieszo

już kwiaty z nią się śpieszą,

już trawy przed nią rosną i szumią

witaj wiosno.

Praca rolnika    28 III - 1 IV 2022r.

„ Jarzynowy wóz”

Inscenizacja do słów piosenki.

sł. Maria Szypowska, muz. Edward Pałłasz

Ref.: Jechał, jechał wóz,          Dzieci kręcą kółka dłońmi z boku ciała.

smaczne rzeczy wiózł,            Masują brzuch ruchem okrężnym.

tur, tur, tur, turkotał,               Dzieci kręcą obiema rękami z boku ciała.

smaczne rzeczy wiózł.            Masują brzuch ruchem okrężnym.

Tu marchew czerwona,                       Rysują w powietrzu podłużny kształt.

kapusta zielona,                                   Rysują w powietrzu koło.



rzodkiewek różowe kuleczki,              Zaciskają pięści i wyciągają je do przodu.

w słonecznym kolorze słonecznik.       Rysują w powietrzu bardzo duże koło.

Ref.: Jechał, jechał wóz… jw.

Tu strączki fasoli                                 Poruszają dłońmi opuszczonymi wzdłuż ciała.

i bobu do woli,                                    Poruszają naprzemiennie rękami w kierunku ust.

szpinaku zielona tam fura,                  Układają dłonie na kształt stożka.

i burak pąsowy jak burak.                   Zaglądają do złożonych w muszelkę dłoni.

Ref.: Jechał, jechał wóz… jw.

Zwierzęta na wiejskim podwórku    4 - 8 IV 2022r.

„Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował”



N. czyta wiersz i zadaje dzieciom pytania.

Helena Bechlerowa

To jest Filik – kotek bury.

Ma wąsiki i pazury. 

Dobry jest ten kotek Filik:

chce, by wszyscy mleko pili.

Stanął Filik przy kurniku. 

– Czy chcesz mleka, koguciku? 

Lecz kogucik z kurką czarną

na śniadanie jedli ziarno.

N. pyta: Jakie zwierzęta jedzą ziarno? (kury, indyki, kaczki, gęsi)

Koło żłobu stoi konik.

Filik ładnie się ukłonił. 

– Lubisz mleko? – Nie, ja rano

smaczny owies jem i siano.

N. pyta: Jakie zwierzęta jedzą siano? (krowy, kozy, owce, konie)

Do królika kotek podszedł. 

– Pij, pij mleczko, bardzo proszę! 

Ale królik siadł pod drzewkiem:

chrupu, chrupu – gryzł marchewkę.

N. pyta: Jakie zwierzęta jedzą marchewkę? (króliki, krowy, konie, koz

Przed gołąbkiem Filik staje,

słodkie mleko mu podaje. 

– Wypij mleczko sam, Filiku,

ja mam groszek w gołębniku.



N. pyta: Co jedzą gołębie i inne ptaki?

Więc do krówki poszedł kotek.

– Czy na mleko masz ochotę? 

– Nie, Filiku, bo ja przecież

jem zieloną trawkę w lecie.

N. pyta: Jakie zwierzęta jedzą latem trawę? (krowy, kozy, owce, konie)

Koło furtki kózka biała

także mleka pić nie chciała. 

– Zabierz sobie kotku dzbanek!

Ja jem liście kapuściane.

N. pyta: Co jedzą kozy? (siano, marchew, kukurydzę, groch)

Poszedł kotek do motyla

i dzbanuszek mu nachyla. 

Ale motyl tam na łące

pije z kwiatka sok pachnący.

N. pyta: Co jedzą motyle? (nektar, pyłek kwiatowy, soczyste owoce , które
spijają za pomocą trąbki)

Teraz kotek mleko niesie

do wiewiórki w ciemnym lesie.

Na sosence wiewióreczka

gryzie orzech, nie chce mleczka.

N. pyta: Co je wiewiórka? (orzechy, ukryte w szyszkach nasiona drze iglastych,
nasiona drzew liściastych – żołędzie, nasiona klonu, jagody, młode pąki,grzyby)



Wraca kotek. Koło płotka

na ścieżynce jeża spotkał. 

Jeżyk woła go z daleka: 

– Bury kotku, daj mi mleka!

O, bo jeże, tak, jak kotki,

bardzo lubią mleczko słodkie.

N. pyta: Co je jeż? (owady, dżdżownice, żaby, małe gady, młode ptaki i myszy,
ptasie jaja. Piją mleko matki– są ssakami. Nie można jednak karmić ich krowim

mlekiem – choć bardzo go lubią, dostają po nim biegunki).

Wielkanoc    11 - 15 IV 2022r.

„ Wielkanocne pisanki ”

Dominika Niemiec

Czekam na Wielkanoc, na czekoladowe króliczki i kurki.

A! I jeszcze czekam na słodkie mazurki.

A przy tym wszystkim jestem wyjątkowo zadowolona,



bo mama będzie na pewno niezmiernie zdziwiona,

gdy zobaczy przeze mnie samodzielnie przygotowane

pisanki i kraszanki, pięknie malowane.

Są w paski i w kropki, z kwiatkami i jednolite,

wszystkie mają na sobie wzorki znakomite.

Są przepiękne i w koszyczku czekają na święta.

Dzięki nim każdy będzie o tradycji pamiętać,

by iść na wybitki. Wielkanocne, kolorowe jajka zdobywać.

Zadowolona będę jeszcze bardziej, gdy będę w tej grze wygrywać.

Dbamy o naszą planetę    18 - 22 IV 2022r.

„ Sprzątanie Ziemi ”

Nauka piosenki.

Czary mary to za mało by się samo posprzątało

Czary mary to za mało by się samo posprzątało

Dymy z kominów czarne jak smoła

Śmieci papiery wszędzie dookoła

Miasto się dusi całe w ruinie

I jeszcze trochę umrze i zginie

Po lasach leżą puste butelki przez które może być pożar wielki

I spłoną drzewa zniknie kukułka



Straci dom sowa dzięcioł i wiewiórka

Czary mary to za mało by się samo posprzątało

Czary mary to za mało by się samo posprzątało

Płyną powodzie brudy i ścieki

Wpłyną  do morza wpłyną do rzeki

Na plażach mnóstwo śmieci się ścieli

Woda zatruta zakaz kąpieli
Jeszcze niedawno ten świat była czysta
Ogród kwiecisty strumień przejrzysty 

Jeśli będziemy chcieli tego sami

Ziemie posprzątam Ziemię odzyskamy

Czary mary to za mało by się samo posprzątało

Czary mary to za mało by się samo posprzątało

Czary mary to za mało by się samo posprzątało

Czary mary to za mało by się samo posprzątało

Tajemnice książek   25 - 29 IV 2022r.

„ Mole książkowe ”

Słuchanie wierszyka i rozmowa na jego temat.

Dominika Niemiec

Otwieram książkę, jedna chwilka

i już jestem w innym świecie.

W wyobraźni staję się piękną królewną



lub pszczółką skrytą w kwiatów bukiecie.

Każda książka roztacza przede mną

świat niezwykły, wspaniały.

Z zachwytem pochłaniam każde słowo, zdanie,

rozdział od deski do deski… czyli cały.

Rodzice doskonale rozumieją

mój zachwyt nad książkami,

bo tak jak ja są zwyczajnie

książkowymi molami.


