ZADANIA NA PAŹDZIERNIK
GRUPA XI ,,MISIE”
Temat tygodnia:

„Dary jesieni”
Termin realizacji: 01.10.2018 r. – 05.10.2018 r.
Cele:
 rozpoznawanie warzyw i podawanie ich nazw
 rozpoznawanie owoców i podawanie ich nazw
 posługiwanie się określeniami: twardy, miękki
 wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej poprzez zdrowe odżywianie
 poszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat grzybów
 usprawnianie motoryki małej poprzez zabawy z plasteliną
 układanie kompozycji z materiału przyrodniczego
 rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez tworzenie i
kontynuowanie prostych rytmów ruchowych, słuchowych i
graficznych
 wdrażanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych

„Pac, gruszka do fartuszka” - piosenka
muzyka: A. Szaliński, słowa: S. Karaszewski

I. Pod owocami zgina się grusza,
wiatr konarami gruszy porusza!
Ref.: Pac, gruszka,
pac, gruszka,
hop, do fartuszka.
II. Spadają gruszki od soku miękkie,
nad gruszą krążą osa i szerszeń!
Ref.: Pac, gruszka…
III. Ja choć nie jestem szerszeniem, osą
tez lubię gruszki pachnące rosą!
Ref.: Pac, gruszka…
IV. Stanę pod gruszą i w mój fartuszek
dla wszystkich dzieci nazbieram gruszek!
Ref.: Pac, gruszka…

Temat tygodnia:

„Dbamy o zdrowie”

Termin realizacji: 08.10.2018 r. – 12.10.2018 r.
Cele:
 rozumienie znaczenia wyrażenia zdrowe odżywianie się
 zapoznanie z pracą lekarza pediatry
 rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków
atmosferycznych
 rozpoznawanie i podawanie nazw części garderoby
 przeliczania w zakresie 1-3 i więcej
 poznanie znaczenia ruchu dla zdrowia
 wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam,
dziękuję, proszę

„KATAR” – wiersz
Jan Brzechwa

Spotkał katar Katarzynę A - psik!
Katarzyna pod pierzynę A - psik!
Sprowadzono wnet doktora A - psik!
"Pani jest na katar chora" A - psik!
Terpentyną grzbiet jej natarł A - psik!
A po chwili sam miał katar A - psik!
Poszedł doktor do rejenta A - psik!
A to właśnie były święta A - psik!
Stoi flaków pełna micha A - psik!
A już rejent w michę kicha A - psik!
Od rejenta poszło dalej A - psik!
Bo się goście po kichali A - psik!
Od tych gości ich znów goście A - psik!
Że dudniło jak na moście A - psik!
Przed godziną jedenastą A - psik!
Już kichało całe miasto A - psik!
Aż zabrakło terpentyny A - psik!
Z winy jednej Katarzyny A - psik!

Temat tygodnia:

„Jesienią w parku i w lesie”
Termin realizacji: 15.10.2018 r. – 19.10.2018 r.
Cele:
 obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
 poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych oraz ich
owoców
 poznanie zwyczajów zwierząt szykujących się do zimy
 rozpoznawanie zwierząt i podawanie ich nazw
 porównywanie liczebności zbiorów i tworzenie zbiorów
równolicznych
 ćwiczenie koordynacji wzrokowo- ruchowej

„Kolorowe listki” - piosenka
sł. i muz. D. i K. Jagiełłowie
Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.
Kolorowe listki na wietrze szumiały.
Szu, szu, szu, szumiały wesoło.
Szu, szu, szu, wirowały w koło.
Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.
Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
Hop, hop, hop, tak sobie skakały.
Hop, hop, hop, w koło wirowały.
Kolorowe listki spadły już na trawę.
Kolorowe listki skończyły zabawę.
Cicho, sza, listki zasypiają.
Cicho, sza, oczka zamykają

Temat tygodnia:

Zabawy na jesienne
wieczory”

Termin realizacji: 22.10.2018r.- 26.10.2018r.
Cele:







doskonalenie wyobraźni ruchowej poprzez zabawę przy muzyce
nabywanie odwagi w malowaniu ręką
próby odgrywania różnych scen z życia za pomocą kukiełek
czerpanie radości ze wspólnej zabawy
nabywanie umiejętności rzucania i łapania piłki
utrwalanie nawyków higienicznych i porządkowych

„Piłka Oli”- piosenka
Duża piłka w kropki złote
ciągle skakać ma ochotę!
Raz jest w górze, raz na dole,
do zabawy prosi Olę.
Ola, Ola, Ola - la
Ola, Ola piłką ma!
Ola, Ola, Ola - la
klaszcze w ręce raz i dwa, raz i dwa.
Duża piłka z grubym brzuszkiem
czasem chowa się pod łóżkiem.
Czasem toczy się po stole −
do zabawy prosi Olę.
Ola, Ola, Ola - la
Ola, Ola piłką ma!
Ola, Ola, Ola - la
klaszcze w ręce raz i dwa, raz i dwa!
Duża piłka figle płata
goni mam, goni brata,
ale z Olą skakać woli,
bo to przecież piłka Oli!

Ola, Ola, Ola - la
Ola, Ola piłką ma!
Ola, Ola, Ola - la
klaszcze w ręce raz i dwa, raz i dwa!
Raz i dwa!
Dorota Gellner

Opracowała: Małgorzata Skolimowska

