ZADANIA NA WRZESIEŃ
GRUPA XI „MISIE”
Temat tygodnia:

„W przedszkolu”

Termin realizacji: 03.09.2018 r. – 07.09.2018 r.
Cele:
 zachęcanie dzieci do nawiązywania kontaktu z personelem
przedszkola i pozostałymi dziećmi
 poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz zasad
poruszania się w przedszkolu
 kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków
przedszkolnych
 rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: „na
górze, na dole, obok”
 kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych

,, Ona i ja” – wiersz
Hanna Ochocka

Ona ma czarne
Brwi i warkoczyk,
Ja rudą grzywkę,
Niebieskie oczy.
Ona rozsądnie
Zawsze coś powie,
A o mnie mówią,
Że mam pstro w głowie.
Ona chce śpiewać,
Rozmawiać, czytać,
A ja bym w piłkę
Grała i kwita.
Więc cóż wspólnego
Jest między nami?
Chyba to, żeśmy
PRZYJACIÓŁKAMI.
https://www.google.pl/search?q=mi%C5%9B+clipart&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=0tuf1BCKhenZbM%253A%252CRggYUsbdiRAQlM%252C_&usg=AFrqEzcC1FnuErWuk3I_AQMaXI2skeQSw&sa=X&ved=2ahUKEwiPuJSx76PdAhUBiywKHfiQCukQ9QEwBnoECAUQEA#imgrc=0tuf1BCKhenZbM:

„Wakacyjne
wspomnienia”
Temat tygodnia:

Termin realizacji: 10.09.2018 r. – 14.09.2018 r.
Cele:
 zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem,
grupowanie przedmiotów według rodzaju
 wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami
 kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali
 budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się
 wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam,
dziękuję , proszę

Piękne zwyczaje- Cz. Janczarski
Słonko ma bardzo piękne zwyczaje:
Mówi "dzień dobry" gdy rano wstaje.
A drzewa lśniące rosą nad ranem,
Szumią dzień dobry słonko kochane.
Gdy słonko chmura zasłoni siwa,
mówi "przepraszam" potem odpływa.
Gdy ciepłym deszczem sypnie dookoła,
"Dziękuję" szumią trawy i zioła.
Słonko dzień cały po niebie chodzi,
"Dobranoc" mówi, kiedy zachodzi.
Mrok szary wokoło, trawy i drzewa
"Dobranoc" szumią z prawa i lewa.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS8eSyFLZxGCzBvjq4GZoq-TkSlM_mxqctGr5i4BFog9Hs0hT9f

Temat tygodnia:

„Jesteśmy bezpieczni”

Termin realizacji: 17.09.2018 r. – 21.09.2018 r.
Cele:
 rozwijanie orientacji w przestrzeni; próby posługiwania się
określeniami: na, pod, obok, za
 zapoznanie z pracą policjanta jako osoby, która dba o nasze
bezpieczeństwo
 rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie
elementów w dostępnym zakresie
 poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię
 rozpoznawanie kształtu koła

„Światełko”- wiersz
I.Salach

Przez ulicę idą dzieci,
gdy zielone światło świeci.
Kiedy żółte się zapali
uważają nawet mali.
Gdy zobaczysz zaś czerwone
czekaj grzecznie na zielone.

Temat tygodnia:

,,Dbamy o siebie i o
środowisko”

Termin realizacji: 24.09.2018r.- 28.09.2018r.
Cele:
 rozpoznawanie i podawanie części ciała
 kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie
korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności
higienicznych
 rozumienie znaczenia mycia rak dla zdrowia; utrwalenie etapów i
zasad dotyczących mycia rąk
 rozpoznawanie i podawanie nazw przedmiotów służących do dbania o
higienę osobistą
 uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych
 posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych

,, Jestem czyściochem”- piosenka
Bożena Forma

Często się myję pachnącym mydłem,
kąpię się w dużej pianie.
Jestem czyściochem, a dla czyściocha
to bardzo miłe zadanie.
Mam czyste ręce, uszy i szyję,
wyprasowane ubranie.
Zapewniam wszystkich, to oczywiste czyścioch czyściochem zostanie.

Opracowała: Małgorzata Skolimowska

