ZADANIA REALIZOWANE
W MIESIĄCU WRZEŚNIU
W GRUPIE XII
„SŁONECZKA”:
Tematy kompleksowe:
1.Witamy w przedszkolu!
2.Wspominamy wakacje
3.Bezpieczne ulice
4.Dbam o siebie i środowisko

http://pinstake.com/dyplomy-dzieciece-wiosna-p-304/

Temat kompleksowy:
Witamy w przedszkolu!
Termin realizacji:
01-07 września 2018 roku
Zadania:
 Poznamy naszą nową salę, szatnie oraz przedszkolny plac
zabaw.
 Poznamy nowych kolegów z przedszkolnej grupy oraz
Panie.
 Będziemy uczyć się zgodnej zabawy i współpracy.
 Poznamy kąciki w naszej sali i postaramy się dbać o to,
by każda zabawka zawsze trafiała z powrotem na swoje
miejsce.
 Będziemy słuchać opowiadań i wierszy, będziemy
doskonalić mowę.
 Rozwiniemy wyobraźnię przestrzenną poprzez zabawy
konstrukcyjne różnorodnymi klockami.
 Nauczymy się segregować przedmioty pod kątem
rozmiaru.
 Poznamy swoje znaczki w szatni, sali i łazience.
 Poznamy naszą grupową piosenkę pt. „Słoneczko”.

http://www.otwock.pl/container/przedszkole-4/przedszkole03.png

„Słoneczko”
muz. i sł. Maria Dehnel
Słoneczko późno dzisiaj wstało
I w takim bardzo złym humorze,
I świecić też mu się nie chciało,
Bo mówi, że zimno na dworze.
Lecz gdy piosenkę usłyszało,
To się tak bardzo ucieszyło,
Zza wielkiej chmury zaraz wyszło
I nam radośnie zaświeciło.
Słoneczko nasze, rozchmurz buzie,
Bo nie do twarzy ci w tej chmurze,
Słoneczko nasze, rozchmurz się,
Maszerować z tobą będzie lżej!

https://miastodzieci.pl/piosenki/sloneczko/

Temat kompleksowy:
„Wakacyjne wspomnienia”
Termin realizacji:10-14 września 2018 roku
https://previews.123rf.com/images/sararoom/sararoom1305/sararoom130500082/19717152-해적선의-벡터일러스트-레이-션.jpg

Zadania:
 Będziemy utrwalać znajomość poszczególnych pór roku na
postawie rymowanki: „Kolory pór roku”;
 Będziemy czytać globalnie wyraz „lato”;
 Poznamy różne rodzaje środków transportu;
 Będziemy rozwijać mowę;
 Będziemy

doskonalili

umiejętności

przeliczania

i klasyfikowania (W Matematycznych Ogrodach Willy’ego);
 Wykonamy pracę plastyczną “Żaglówka”;
 Poznamy miejsca, które odwiedziły dzieci podczas wakacji;
 Poćwiczymy koncentrację uwagi i percepcje słuchową podczas
słuchania bajek i opowiadań;
 Zaśpiewamy

piosenkę

„Plac

zabaw”,

będziemy

instrumentach perkusyjnych i bawić się przy muzyce;
https://download.freepik.com/2408324?lang=pl

grać

na

Urszula Kowalska
Cztery pory roku
Wiosna
Weź mnie babuniu za rączkę,
razem pójdziemy na łączkę,
tam prześlicznie pachną kwiatki,
złapię motylka do siatki,
a w barwnych jego skrzydełkach,
słoneczko zalśni jak w szkiełkach.
Lato
Nad morze babciu pójdziemy,
zamki z piasku zbudujemy,
muszelkami je ozdobię,
wszystko podaruje tobie.
Gdy się w morzu wykąpiemy,
dalej bawić się będziemy.
Jesień
Wyjdźmy babciu na spacerek,
do parku, później na skwerek.
Zbiorę kasztany, patyki,
zrobimy śmieszne ludziki.
A z listków złoto-czerwonych,
bukiet będzie wymarzony.
Zima
Babciu załóż mi kurteczkę
i szaliczek, ten w krateczkę.
Będę lepiła bałwanka
i posadzę go na sankach.
Zjedziemy z wysokiej górki,
aż szalik poleci w chmurki!
https://4.bp.blogspot.com/-uo7xDBVmfoU/Vx28Mh4Yb4I/AAAAAAAA1aE/8DmVsFyjtpYFev1uX8DgxkBP6Q7P7tZwCLcB/s1600/4-pory-roku%2B%2528Dorota%2BT.%2529.jpg

Temat kompleksowy:
„Jesteśmy bezpieczni”
Termin realizacji:17-21 września 2018 roku
Zadania:
 Poznamy zasady bezpiecznego poruszania
się po drodze oraz numery alarmowe w
razie kłopotów na drodze.
 Wykonamy pracę plastyczną techniką
mieszaną „Sygnalizacja”.
 Poznamy melodie i słowa piosenki
„Bezpieczne przejście”.
 „Samochody i garaże” - będziemy
rozwijać umiejętności liczenia poznamy
magiczne „Matematyczne Ogrody
Willy’ego”.
 Będziemy rozwijać mowę poprzez
wypowiedzi na temat wierszy i
opowiadań.
 Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie
„Dlaczego w domu czuje się najlepiej?”
na podstawie wiersza J. Tuwima „Tom”.
 Czeka nas wiele ciekawych zabaw i
przygód!

http://www.pm6lubin.szkolnastrona.pl/container///swiatla.

„Bezpieczne przejście”
Muz. J. Pietrzak, sł. B. Szelągowska

1. Zielone światło nad drogą świeci.
Na drugą stronę zaprasza dzieci.
ref: Przechodź na pasach na drugą stronę,
kiedy się pali światło zielone.
2. Czerwone światło świeci z daleka.
Co to oznacza? stop! proszę czekać.
ref: Czerwone światło w miejscu stoimy,
na drugą stronę nie przechodzimy.

http://bialoleka.waw.pl/uploads/pub/news/news_704/zajawki/fd09eff699bd1f98b3415
c9f96932673623c575f.jpg

Temat kompleksowy:
„Dbam o siebie i o środowisko”
Termin realizacji:24-28 września 2018 roku
Zadania:
 Będziemy integrować się z całą społecznością przedszkolną
podczas „Powitania Jesieni”;
 „Pięć zmysłów”, poznamy różne zmysły na podstawie zabaw
badawczych;
 Będziemy rozwijać mowę, poznamy części ciała, na podstawie
wiersz J. Brzechwy „Brudas”;
 Będziemy

doskonalili

umiejętności

przeliczania

i klasyfikowania (W Matematycznych Ogrodach Willy’ego);
 Poćwiczymy koncentrację uwagi i percepcje słuchową podczas
słuchania bajek i opowiadań;
 Zaśpiewamy piosenkę „Pięć zmysłów mam”, będziemy grać na
instrumentach

perkusyjnych

i

bawić

się

z wykorzystaniem Bum bum rurek;

https://joemonster.org/art/36446/Czlowiek_posiada_znacznie_wiecej_niz_5_zmyslow

przy

muzyce

Jan Brzechwa
„Brudas”
Józio oświadczył: "Woda mi zbrzydła,
Dość już mam szczotki, wstręt mam do mydła!"
I odtąd przybrał wygląd straszydła.
Płakała matka i ojciec gryzł się:
"Ten Józio wszystkie soki z nas wyssie,
Od dwóch tygodni już się nie myje,
Czarne ma ręce, nogi i szyję,
Twarz ma od ucha brudną do ucha,
Czy kto takiego widział smolucha?
Poradźcie, ludzie, pomóżcie, ludzie,
Przecież nie można żyć w takim brudzie!"
Józio na prośby wszelkie był głuchy,
Lepił się z brudu jak lep na muchy,
Czego się dotknął, tam była plama,
Wołał: "Niech mama myje się sama,
Tato niech kąpie się nieustannie,
Stryjek i wujek niech siedzą w wannie,
Niech się szorują, a ja tymczasem
Będę brudasem! Chcę być brudasem!"
Przezwał go stryjek: "Józio-niemyjek",
Wujek doń mówił: "niemyty ryjek",
Błagała ciotka: "Józiu mój złoty,
Myj się!" Lecz Józio nie miał ochoty.
Wyniósł się w końcu z domu na Czystem
I zawiadomił rodziców listem,
Że myć się nie ma zamiaru, trudno!
I poszedł mieszać - dokąd? - na Bródno.
https://mamotoja.pl/mycie-rak-wydrukuj-sciagawke-dla-dziecka,wychowanie-przedszkolakartykul,16354,r1p1.html

opracowała M. Przybysz

