KARTA PLANÓW STARSZAKA

TEMATY REALIZOWANE W LISTOPADZIE:

NA STAREJ FOTOGRAFII
o
o
o
o
o
o
o

Omawiamy zdjęcia naszych bliskich; nazywamy członków najbliższej rodziny;
Poznajemy przedmioty codziennego użytku używane dawniej i dzisiaj;
Wiemy jakimi zabawkami bawili się nasi dziadkowie;
Ćwiczymy przeliczanie w zakresie „10”;
Poznajemy zawód fotografa;
Segregujemy przedmioty wg jednej cechy np. koloru lub kształtu;
Poznajemy literę „E, e”; uczymy się wysłuchiwać głoskę „e” na początku, w środku i na końcu podany
wyrazów;

JESIENNA MUZYKA
o
o
o
o
o
o
o

Słuchamy odgłosów z najbliższego otoczenia, rozpoznajemy je i nazywamy;
Rozumiemy znaczenie słów: orkiestra, dyrygent, batuta, filharmonia;
Wiemy co to jest pięciolinia i klucz wiolinowy; zapoznajemy się z zapisem nutowym;
Powtarzamy podane rytmy i tworzymy własne;
Podejmujemy próby grania na instrumentach perkusyjnych tworząc instrumentacje do piosenki;
Poznajemy liczbę „2”; uczymy się ją kreślić;
Poznajemy literę „T, t”; wysłuchujemy głoskę „t” na początku, w środku i na końcu podanych
wyrazów;

MALI ARTYŚCI

o Poznajemy pracę malarza i rzeźbiarza;
o Dowiadujemy się jak powstaje film animowany
oraz co to jest graffiti;
o Wiemy co to jest muzeum i po co tam chodzimy;
o Uczymy się odróżniać malarza – artystę od
malarza pokojowego;
o Rozwiązujemy proste zadania tekstowe dodając
lub odejmując na konkretach (np. patyczkach)
o Poznajemy literę „D, d”; uczymy się wysłuchiwać
głoskę „d” na początku, w środku i na końcu
podanych wyrazów;

CIEPŁO I MIŁO

o Poznajemy pracę krawcowej
o Dowiadujemy się skąd się bierze wełna;
o Uczymy się zwracać uwagę na dobór ubrania do
pory roku i warunków atmosferycznych;
o Poznajemy różne źródła energii;
o Poznajemy liczbę „3”; uczymy się ją kreślić
o Poznajemy literę „I, i”; uczymy się wysłuchiwać
głoskę „i” na początku, w środku i na końcu podanych
wyrazów;

ZADANIA, W KTÓRYCH POMAGAJĄ RODZICE:

02.11 – przyniosę zdjęcie przedstawiające członków najbliższej rodziny; będę umiał powiedzieć kilka zdań
o swojej rodzinie widocznej na zdjęciu, podając imiona i stopień pokrewieństwa;
15.11 – przyniosę ilustracje reprodukcji obrazów, rzeźb lub innych dzieł sztuki;
23.11 – przyniosę część garderoby wykonaną z wełny;
25.11 – przyniosę zdjęcie swojego ulubionego misia;
30.11 – przyniosę świeczkę; przyjdę przebrany(a) za czarodzieja, wróżkę, czarownicę lub inną magiczną
postać;

KORESPONDENCJA Z RODZICAMI:
17.11 – odbędzie się na terenie przedszkola sesja zdjęciowa; prosimy o odświętne ubranie dzieci;
informacje dotyczące zakupu zdjęć podamy w późniejszym terminie;
23.11 – w naszym przedszkolu odbędzie się koncert pt. „O rogalach świętomarcińskich” w wykonaniu
firmy „Mozaika”;
25.11 – obchodzimy Dzień Pluszowego Misia; przynosimy zdjęcie ulubionego misia, potrafimy powiedzieć
o nim kilka zdań (np. kto nam go podarował, jak ma na imię, dlaczego tak bardzo go lubimy);
30.11 - PRZEDSZKOLNE ANDRZEJKI - przychodzimy do przedszkola ubrani w magiczne stroje;

UTWORY DO NAUKI

Skaczące nutki
sł. Dorota Gellner, muz. Barbara Kolago

Do przedszkola wpadły nutki,
wszystkie miały czarne butki,
czarne szelki i czapeczki
i skakały jak piłeczki.
Ref.: T a wysoko, tamta nisko,
ta z plecakiem, ta z walizką.
Roztańczone nutki trzy: do, re, mi, nutki trzy.

Poprosiły o mieszkanie
w dużym, czarnym fortepianie
i biegały, i skakały
po klawiszach czarno – białych.
Ref.: Ta wysoko…
Nawet na leżakowaniu
przeszkadzały dzieciom w spaniu
i skakały po kocykach
w czarnych szelkach i bucikach.
https://www.youtube.com/watch?v=pP5LwJA1Gu0

Pomaluję cały świat
sł. Ewa Zawistowska, muz. Barbara Kolago

Ciocia mi przyniosła farby,
zaraz namaluję coś.
Wielbłąd mój ma cztery garby,
zamiast konia stoi łoś.
Ref.: Pomaluję cały świat,
pastelowy pędzi wiatr,
sobie namaluję psa,
mojej mamie kotki dwa.
Po drabinie aż do nieba
mogę wdrapać się raz dwa.
Trochę żółtej farby trzeba
i już słońce uśmiech ma.
Ref.: Pomaluję cały świat…
Namaluję jeszcze zimę,
kolorowy pada śnieg.
Bałwan ma zdziwioną minę
i na nosie wielki pieg.
Ref.: Pomaluję cały świat…
https://www.youtube.com/watch?v=JZlNy_gY3oA

