Termin realizacji: 2-6.09.2019

Witamy w przedszkolu

Serdecznie witamy po wakacjach!!!
No, ale wszystko co dobre, szybko się
kończy. Czas zakasać rękawy i wrócić
do przedszkolnych obowiązków.
Jednak nie ma tego złego… przecież
znowu będziemy mogli miło spędzić
czas na wspólnej zabawie.
Ten tydzień to czas kiedy zapoznamy
się z naszą salą, nowymi zabawkami i
znaczkami indywidualnymi.
To bardzo poważna sprawa śmiało
można powiedzieć, że jesteśmy „średniakami” 
Wysłuchamy historyjki ruchowej - „Miś wraca z wakacji” .
Będzie to bajka rozwijająca aktywność poprzez zabawę
twórczą. Przypomnimy sobie wybrane środki transportu:
lądowego, wodnego, powietrznego. Utrwalimy znaczenia
pasów, sygnalizacji świetlnej, tak aby
być bezpiecznym w drodze do
przedszkola.
Utrwalimy również zasady prawidłowego
zachowania w grupie.

Opracowała: J. Warzecha

NIE CHCĘ CIĘ ZNAĆ

JAK PRZYJEMNIE I WESOŁO

(autor nieznany)

(autor nieznany)

Nie chcę cię, nie chcę cię,
nie chcę cię znać,
chodź do mnie, chodź do mnie
rączkę mi dać,
prawą mi daj, lewą mi daj
i już się na mnie nie gniewaj,
prawą mi daj, lewą mi daj
i już się na mnie nie gniewaj.
Nie chcę cię, nie chcę cię,
nie chcę cię znać,
chodź do mnie, chodź do mnie
rączkę mi dać,
prawą mi dasz, lewą mi dasz
będziemy razem tańcować,
prawą mi dasz, lewą mi dasz
będziemy razem tańcować....

Jak przyjemnie i wesoło
Gdy średniaki idą wkoło.
Nóżka lewa, nóżka prawa
jaka miła to zabawa.
Nóżka lewa, nóżka prawa
jaka miła to zabawa.
Refren: Hop, hop, hop, tra la la la
Tańczę, gdy muzyka gra.
Przyszła pora na klaskanie
aż się dziwią wszystkie panie.
Rączka lewa, rączka prawa
jaka miła to zabawa.
Rączka lewa, rączka prawa
jaka miła to zabawa.
Refren: Hop, hop, hop, tra la la la ...
Teraz pięknie się kłaniamy
naszych gości pozdrawiamy.
Rączka lewa, rączka prawa
jaka miła to zabawa.
Rączka lewa, rączka prawa
jaka miła to zabawa.
Refren: Hop, hop, hop, tra la la la ...

Termin realizacji: 9-13.09.2019
Wspomnienia z wakacji
W tym tygodniu porozmawiamy o tym co robiliśmy i gdzie byliśmy w czasie wakacji
 Rozmowy przy ilustracjach. Wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na temat
wakacji. Zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi dla lata.
 Co przynieśliśmy z wakacji – zabawy badawcze. Kształtowanie sprawności
manualnej. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie. Segregowanie
przedmiotów ze względu na kolor, wielkość. Kształtowanie umiejętności
wypowiadania się na temat doświadczeń wakacyjnych.
 „Omiń pokrzywy”- zabawy ruchowe.
Zabawa z elementami równowagi.
Rozwijanie sprawności ruchowej - bieganie wężykiem między pachołkami tak, aby nie
„sparzyć się”. Rozwijanie umiejętności biegania slalomem.
 Wspomnienia znad morza – wykonamy pracę plastyczną. Rozwijanie kreatywności
poprzez łączenie plasteliny i elementów z papieru. Wykonamy łódki z foremek do
muffinek. Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania pędzla . Zabawy
grafomotoryczne - kreślenie fal farbami.
 „Wakacyjne odgłosy”- zajęcie umuzykalniające.
Rozwijanie pamięci muzycznej i ruchowej,
uwrażliwienie na odgłosy przyrody i brzmienie
instrumentów. Utrwalanie nazw wybranych
instrumentów .
 Nauczymy się piosenki „Misiowata hulajnoga”

Opracowała: J. Warzecha

Misiowata hulajnoga

sł. Agnieszka Galica,
muz. Dariusz Worotnik

Gdy na podwórku mam hulajnogę,
wszystko wyczarować mogę.
Kręcić kółka, jechać prosto
albo zahamować ostro.

Ref.: Hulajnoga hulala.
Noga lewa, noga prawa,
hulajnoga napęd ma.
Hulajnoga hulala.

Słucham, jak głośno turkoczą kółka,
a przede mną wielka górka.
Pędzi sama hulajnoga,
a gdzie ręka, a gdzie noga.
Ref.: Hulajnoga …

Termin realizacji: 16-20.09.2019

W tym tygodniu przypomnimy sobie zasady bezpiecznego
poruszania się po ulicy. Pobawimy się „Miasteczkiem drogowym”,
tzn. w naszej sali zorganizujemy miasto
z ulicą i znakami drogowymi. Podczas
wspólnej zabawy poznamy, co oznaczają
wybrane znaki drogowe. Sami również
wykonamy podczas zajęć plastycznych
znaki drogowe.
Poćwiczymy takie pojęcia matematyczne
jak „w prawo, w lewo”. Aby się troszkę poruszać pobawimy się wg
metody Weroniki Sherborne. Cechą charakterystyczną metody
jest rozwijanie przez ruch: świadomości własnego ciała i
usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w
niej oraz dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z
nimi kontaktu.
Aby troszeczkę odpocząć posłuchamy opowiadania
H. Łochockiej „Jak wróbelek Elemelek leśną dróżką szedł w
niedzielę”. A na tle opowiadania pobawimy się w pantomimę
wcielając się w bohaterów opowiadania.

Opracowała: J. Warzecha

Termin realizacji: 23-27.09.2019

Dbamy o siebie i środowisko

 W tym tygodniu utrwalimy nazwy naszych zmysłów.
Porozmawiamy o tym do czego służą nasze części
ciała (oczy, nos, serce).
 Dowiemy się dlaczego jest tak istotne to, aby dbać
o zdrowie.
 Nauczymy się piosenki „Mydło lubi zabawę”.
 Na tle wiersza „Brudas” J. Brzechwy porozmawiamy o tym jak ważne jest
to, aby dbać o higienę osobistą.
 Pobawimy się w zespołach i spróbujemy na dużym kartonie odrysować
swojego kolegę.
 Będziemy eksperymentować tak aby dobrze poznać jak działają nasze
zmysły. Np. sprawdzimy czy można poczuć smak mając zatkany nos.

opracowała J. Warzecha

