ZADANIA
REALIZOWANE
W MIESIĄCU
PAŹDZIERNIKU
W GRUPIE PIERWSZEJ:
Tematy kompleksowe:
1. „Jesień w sadzie”
2. „Kolorowe warzywa”
3. „Nasze rodziny”
4. „Domowi ulubieńcy”
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Temat kompleksowy:
„Jesień w sadzie”
Termin realizacji: 02-06 października 2017 roku
Zadania:
 Będziemy
poznawać
sezonowe
owoce
i

ich

właściwości;
 Będziemy rozwijać mowę;
 Będziemy doskonalili umiejętności przeliczania
(W Matematycznych Ogrodach Willego )
 Będziemy nazywali przetwory z owoców
(dżemy, soki, kompoty);
 Wykonamy pracę plastyczną
z własnoręcznie przygotowanej masy solnej;
 Nauczymy się rymowanki “Wpadła gruszka”;
 Zadbamy o kącik przyrodniczy i jego
jesienny charakter;
 Poćwiczymy koncentrację uwagi i percepcje słuchową
podczas słuchania bajek i opowiadań;
 Zaśpiewamy piosenką „Zabawa w sadzie”
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„Zabawa w sadzie”
muz. i sł. B. Forma

Do sadu, do sadu,
tam owoców wiele.
Jest już mała Zosia
i jej przyjaciele.
Owoce, owoce
do kosza zbierają.
Wiedzą, że owoce
witaminy mają.
A potem, a potem
wielka uczta będzie.
Ze smakiem owoce
każdy zjadać będzie.

Temat kompleksowy:
„Kolorowe warzywa”
(praca metodą projektu)

Termin realizacji: 09- 13 października 2017 roku
Zadania:
 Poznamy nazwy, smaki i kolory różnych warzyw,
będziemy je segregować i tworzyć zbiory i
przeliczać;
 Posłuchamy wiersza J. Kaczonowskiej „Warzywa”;
 Stworzymy sylwety warzyw i będziemy bawić się
nimi w kąciku teatralnym;
 Będziemy tańczyć przy piosence „Witaminowa
piosenka”;
 Będziemy rozwijać zdolności manualne wykonując
prace plastyczne o tematyce jesiennej;
 Będziemy rozwijać percepcje słuchową odgadując
zagadki;
 Zrobimy pyszny sok warzywno – owocowy;
 Będziemy obserwować zmiany zachodzące w
przyrodzie;
 Pobawimy się w „Ciuciubabkę”
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„Warzywa”
J. Kaczonowska

Dojrzałe, kolorowe, słońcem malowane
witaminek pełne i najzdrowszych soków,
dorodne warzywa śmieją się, żartują,
bo jesień jest na działce najpiękniejsza w roku.

Marchewki i pietruszki plotkują cichutko,
buraczki i ziemniaki kłócą się zawzięcie,
gdyż ogromna, ruda i pękata dynia
zasłoniła im słońce, i zajęła miejsce.

Czerwone pomidory, ogórki zielone
rozmawiają z fasolką co weszła wysoko
by spojrzeć na cały ogród kolorowy
i pomachać płynącym na niebie obłokom.

Temat kompleksowy:
„Nasze rodziny”
Termin realizacji: 16- 20 października 2017 roku
Zadania:
 Będziemy rozwijać mowę;
 Wcielimy się w rolę aktorów tworząc sylwety do
teatrzyku na podstawie utworu B. Szelągowskiej
„Przyjaciele”;
 Poćwiczymy koncentrację uwagi pracując z
książką i uzupełniając karty pracy;
 „Mój dom” ćwiczenia w liczeniu, będziemy
rozwijać umiejętności liczenia;
 „Piosenka przedszkolaka” poznamy słowa i
melodię piosenki;
 Przygotujemy salę na przyjęcie gości z okazji
pasowania na przedszkolaka;
 Obejrzymy
zdjęcia
swoich
najbliższych,
porozmawiamy i poznamy stopnie pokrewieństwa
 Będziemy wykonywać ćwiczenia gimnastyczne i
poznawać wesołe zabawy ruchowe;
 Wykonamy pracę plastyczną – ramkę na zdjęcie
swojej rodziny.
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„Piosenka przedszkolaka”
sł. L. Mariańska, muz. T. Kierski

Podaj mi mamusiu rękę,
Do przedszkola czas już czas.
Chcesz zaśpiewami piosenkę,
Którą umie każdy z nas.
ref. Śpiewa ptak la, la, la, to wesoły znak.
My dla mamy zaśpiewamy la, la, la, o tak.
Płot i brama, dumne topole
Drogę tę na pamięć znam.
Popatrz mamo już przedszkole,
Pozwól dalej pójdę sam.
ref. Śpiewa ptak la, la, la...
A gdy mama przyjdzie z pracy,
To do domu wracać czas.
Znów śpiewają przedszkolaki
Zna piosenkę każdy z nas.
ref. Śpiewa ptak la, la, la...
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Temat kompleksowy:
„Domowi ulubieńcy”
Termin realizacji: 23- 30 października 2017 roku
Zadania:
 Poznamy zasady dbania o zwierzęta hodowane w
domu: (karmienia ich, wizyt u weterynarza,
zapewnianie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i
sen, wychodzenia na spacer
 Będziemy muzykować przy piosence „Idzie kotek”
poznamy instrumenty perkusyjne: klawesyn i
grzechotki;
 Posłuchamy wiersza I.R. Salach „Idzie Kotek” –
rozwijanie mowy;
 Poznamy nowe zabawy ruchowe „Kot jest kota nie
ma”, „ Myszki i kot”;
 Będziemy rozwijać umiejętności klasyfikowania,
„Kotki z kokardkami” - ćwiczenia matematyczne;
 Będziemy rozwijać zdolności manualne wyklejając
sylwetę jamnika wełną;
 Będziemy poznawać figury geometryczne układając
domki dla zwierząt domowych;
 Będziemy nazywali dorosłe i młode zwierzęta
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„Idzie kotek”
I. Salach
Idzie, idzie kotek mały,
doszedł do przedszkola.
Ola go znalazła w szatni
i przyniosła do nas.

Kotku mały, kotku szary.
Możesz z nami zostać.
Jeść dostaniesz, pić dostaniesz
krzywda cię nie spotka.
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opracowała Marta Przybysz

