ZADANIA
REALIZOWANE
W MIESIĄCU
Listopadzie
W GRUPIE PIERWSZEJ:
Tematy kompleksowe:
1. „Domy i domki”
2. „Urządzenia elektryczne”
3. „A deszcz pada i pada”
4. „Dbamy o zdrowie”

https://t1.pixers.pics/img/obrazy-na-plotnie-jesienne-liscieramka.png?H4sIAAAAAAAAAyWKUQrCMBBEr6MgnU2M3aQH6GPUEy70YhI6KYgnt6IMDCPN4P9pdckSPlZZdNhE80fOdCJiY6411p0APTclfxue6tF8We0C8YJhhFa7AamsfJcOBgDc8pelnjQnQhH1yfuLcxOnJC4p23a_coty_B3gP4ggAAAA==

Temat kompleksowy:
„Domy i domki”
Termin realizacji: 30 października – 03 listopada 2017 r.
Zadania:
 Będziemy doskonalili umiejętności przeliczania
(W Matematycznych Ogrodach Willego);
 Wykonamy pracę plastyczną “Mieszkanie Kolczatka”;
 Dowiemy

się

jak

nazywają

się

poszczególne

pomieszczenia w naszych domach i mieszkaniach;
 Porównamy wielkość różnych domów będziemy je
klasyfikować i tworzyć zbiory;
 Poznamy domki różnych zwierząt;
 Poćwiczymy koncentrację uwagi i percepcje słuchową
podczas słuchania bajek i opowiadań;
 Zaśpiewamy piosenkę „Jesienna orkiestra”.

https://t1.pixers.pics/img/fototapety-jesienne-liscieramka.png?H4sIAAAAAAAAAyWKUQrCMBBEr6MgnU2M3aQH6G

„Trzy dymy”
H. Bechlerowa
Jeden dym brodaty, siwyurwał się z lokomotywy.
Płynął miedzą, łąką płynął,
ujrzał chatkę pod olszyną.
Na kominie tej chateńki,
Tańczył dymek mały, cienki.
To się zginał to podskoczył,
a niebieski miał warkoczyk.
Jak dym machnął kurtą czarną,
tak z komina dymek zgarnął.
Frunął w górę potem nisko
wpadły oba w kartoflisko.
A tam wyszedł im naprzeciw
nieznajomy dymek trzeci.
Wybiegł z bruzdy niedaleko,
gdzie ziemniaki dzieci pieką.
Przywitał się z tym brodatym
i z niebieskim dymkiem z chaty.
I w jesiennym domku szły
nad polami dymy trzy.

https://img.pakamera.net/i1/7/866/grafika-12119092_2685216866.jpg

„Jesienna orkiestra”
(sł. K. Majewska, muz. U. Smoczyńska)
Na polanie, w lesie, już pożółkła trawa,
zaraz się rozpocznie jesienna zabawa.
Zając dmucha w trąbę, miś na flecie gra,
mały jeżyk podśpiewuje: bum tra – ra – ra – ra. /bis
Wiewióreczka ruda wielki bęben trzyma,
pod gałęzią sosny głową kiwa ślimak.
Poszła jesień w taniec, wiatr na liściach gra,
mały jeżyk podśpiewuje: bum tra – ra – ra – ra. /bis
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Temat kompleksowy:
„Urządzenia elektryczne”
(praca metodą projektu)

Termin realizacji: 06- 10 listopada 2017 roku
Zadania:
 Poznamy

urządzenia

elektryczne

z

naszego

najbliższego otoczenia.
 Będziemy rozwijać mowę, opowiadając, bawiąc się,
zadając pytania.
 Porozmawiamy z ekspertem na temat urządzeń
elektrycznych w naszym przedszkolu.
 Będziemy

eksperymentować

z

odkurzaczem,

poznamy jego budowę i funkcje.
 Będziemy doskonalili umiejętności przeliczania
(W Matematycznych Ogrodach Willego);
 Zaśpiewamy piosenkę „Pucu, pucu”;
 Wykonamy pracę plastyczną „Elektryczne obwody”;
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„Pucu,pucu”
sł. S. Jedynak, muz. K. Majewska
Dzisiaj u nas
wielkie pranie,
Wielkie pranie
i sprzątanie.
Pucu, pucu,
chlapu, chlapu,
Wielkie pranie
i sprzątanie.
Woda, mydło
nam pomogą,
One wiele
zrobić mogą.
Pucu, pucu,
chlapu, chlapu,
One wiele
zrobić mogą.
Wymieciemy
wszystkie kurze,
I te małe
i te duże.
Pucu, pucu,
chlapu, chlapu,
I te małe
i te duże.

http://www.klasa.pl/muzyka/images/l6.jpg

Temat kompleksowy:
„A deszcz pada i pada”
Termin realizacji: 13- 17 listopada 2017 roku
Zadania:
 Będziemy aktywnie słuchać muzyki, tańczyć i grać
na instrumentach perkusyjnych.
 Będziemy rozwijać mowę.
 Poćwiczymy

koncentrację

uwagi

pracując

z

książką i uzupełniając karty pracy.
 Poznamy cechy jesiennej pogody.
 Wykonamy pracę plastyczną „Kolorowy parasol”.
 Zaśpiewamy piosenkę „Deszczyk”.
 Poznamy zasady dobierania stroju adekwatnego
do pogody, poćwiczymy samodzielne ubieranie
się.
 „Dużo kropel deszczu…” zabawy matematyczne.
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„Deszczyk”
(sł. L. Wiszniewski, muz. M. Kaczurbina)
Pada, pada, deszczyk pada,
deszczu już za wiele
deszczu już za wiele.
Pójdę do przedszkola,
bo mi jest weselej.
Pójdę do przedszkola,
bo mi jest weselej.

Pożycz, pożycz mi, babuniu
swego parasola
swego parasola.
Chociaż deszczyk pada
pójdę do przedszkola.
Chociaż deszczyk pada
pójdę do przedszkola
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Temat kompleksowy:
„Dbamy o zdrowie”
Termin realizacji: 20-24 listopada 2017 roku

Zadania:
 Będziemy brać udział w Ogólnopolskiej Akcji
Akademii Aquafresh.
 Poznamy piramidę zdrowego żywienia, będziemy
klasyfikować produkty zdrowe i niezdrowe.
 Wykonamy sałatkę warzywną.
 Będziemy rozwijać mowę, opowiadając treść wiersza
J. Koczanowskiej „Gimnastyka”.
 Będziemy doskonalili umiejętności przeliczania
(W Matematycznych Ogrodach Willego).
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„Gimnastyka”
J. Koczanowska
Gimnastyka to zabawa,
ale także ważna sprawa,
bo to sposób jest jedyny,
żeby silnym być i zwinnym.
Skłony, skoki i przysiady
trzeba ćwiczyć – nie da rady!
To dla zdrowia i urody
niezawodne są metody.
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opracowała Marta Przybysz

