
Szczegółowa tematyka zajęć:
 21.02.2022 r. - 25.02.2022 r.

 TEMATYKA TYGODNIA:  projekt „Budowle”

Dzień 1
·	Zabawy konstrukcyjne z zastosowaniem klocków plastikowych. 
·	Oglądanie albumów ze zdjęciami różnych budowli. 
·	Ćwiczenia logopedyczne.
·	Rozmowa na temat budowli znajdujących się w najbliższej okolicy. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Budynki małe i duże. Omówienie treści wiersza – rozwijanie słownictwa.
·	Zabawa tematyczna Jaki to budynek? 
·	Ćwiczenie wyobraźni – Wymarzona budowla. 
·	Rysowanie swojej wymarzonej budowli. 
·	Wykonanie karty pracy do projektu. (karta pracy) – rozwijanie wyobraźni.

Dzień 2
·	Oglądanie przykładowych projektów architektonicznych i ich wizualizacji – prezentacja multimedialna
·	Odrysowywanie wybranych kształtów.
·	Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków drewnianych – próby tworzenia prostych domów kształtowanie wyobraźni przestrzennej.
·	Zabawa wprowadzająca – Zawody. 
·	Oglądanie filmu U architekta - poszerzanie zasobu słownictwa związanego z pracą architekta.
·	Rozmowa kierowana, związana z obejrzanym materiałem filmowym. 
·	Zabawa rozwijająca umiejętności plastyczne dzieci – Rysowany wierszyk. 
·	Zabawa kształtująca wyobraźnię dzieci – Zgadnij, o czym myślę. 
·	Tworzenie kompozycji z figur geometrycznych. 
·	Lepienie z plasteliny kompozycji przestrzennych. 

Dzień 3

·	Zabawa twórcza Rysowanie w powietrzu. 
·	Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków drewnianych – próby budowania mostów i garaży. 
·	Słuchanie baśni Trzy świnki. Rozmowa na podstawie wysłuchanego tekstu - zdobywanie wiedzy na temat cech wybranych materiałów budowlanych (słomy, drewna, cegły, stali, szkła).
·	Oglądanie albumów przedstawiających zabytki z całego świata - rozwijanie wrażliwości artystycznej.
·	Wypowiedzi dzieci na temat obejrzanych zdjęć. 
·	Rysowanie wybranego przez siebie zabytku i opowiadanie o nim innym osobom. 
·	Tworzenie dowolnych konstrukcji z wykałaczek i plasteliny.
·	Zabawa Ścieżka sensoryczna. 
·	Zabawa twórcza Ułóż obrazek.

Dzień 4
·	Liczenie pięter – Winda. 
·	Składanie z części obrazka Domki. 
·	Ćwiczenia grafomotoryczne Dachówki. 
·	Rozmowa z dziećmi na temat starych domów i nowoczesnych domów - – rozwijanie wyobraźni przestrzennej
·	Zabawa Rysowanie na piasku, mące lub kaszy.
·	Budowanie z klocków – Piramida. 
·	Quiz z pytaniami: Prawda – fałsz - – poszerzanie słownictwa dotyczącego budowli: mieszkalnych, użytkowych, drogowych
·	Zabawa Kto widział...? 
Dzień 5
·	Zabawa dydaktyczna Schody. 
·	Zabawa stolikowa Budujemy schody.
·	Zabawa plastyczna Domy z piasku. 
·	Zabawa Kto gdzie mieszka. 


