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Temat kompleksowy: W przedszkolu (01.09 – 04.09. 2020)
W tym tygodniu:






zapoznamy się z nową szatnią, salą oraz zabawkami
utrwalimy nowe znaczki
będziemy wspominać wakacje oraz opowiadać o swoich przygodach
najciekawsze przygody uwiecznimy w postaci pracy plastycznej
stworzymy własny kodeks grupy oraz poznamy zasady korzystania z zabawek oraz
sprzętów przedszkolnych, aby bawić się przestrzegając zasad bezpiecznego
zachowania
 Będziemy określać położenie przedmiotów, grupować elementy oraz porównywać
zbiory

https://image.freepik.com/darmowe-wektory/przedszkole-rysunek-wektor_23-2147501463.jpg

Bo w przedszkolu
sł. Urszula Piotrowska
muz. Magdalena Melnicka-Sypko
1. Rano budzik woła mnie:
– Dzyń, dzyń, dzyń, nowy dzień!
Niecierpliwie tupie but:
– Ruszać czas, tup, tup!
Ref.: Bo w przedszkolu czeka nasza pani,
już od progu z uśmiechem nas wita.
Z nami śpiewa i z nami się bawi,
i o wszystko ją można zapytać.
2. – Do przedszkola spiesz się, spiesz,
hau, hau, hau! – prosi pies.
Kotek mruczy: – Ja bym chciał
z tobą iść, miau, miau.
Ref.: Bo w przedszkolu czeka nasza pani,
już od progu z uśmiechem nas wita.
Z nami śpiewa i z nami się bawi,
i o wszystko ją można zapytać.

Nowy kolega
I. Salach
Krzysio przyszedł do przedszkola
bardzo zapłakany.
Nie zna tu nikogo przecież
i brakuje mamy.
Nie płacz Krzysiu, otrzyj oczy
roześmiane buzie wkoło.
Popatrz, tu jest twoje miejsce,
zabawimy się wesoło.
Tu twój znaczek, tam krzesełko
w umywalni ręcznik czeka.
Pani się uśmiecha miło,
masz kolegów, nie narzekaj.

http://4.bp.blogspot.com/-uPNElweqkl0/USfn7LDz66I/AAAAAAAAbTY/mJPVig9Jv-Y/s320/balancin.jpg

Opracowała: Magdalena Olechowska

GRUPA XII „Słoneczka”
Wrzesień

https://i.pinimg.com/originals/56/5f/c4/
565fc4dd41074f31673894565ad06907.gif

Temat kompleksowy: Nasze przedszkole (07 – 12.09.2020)
W tym tygodniu będziemy:
 wybierać dyżurnych oraz oceniać ich pracę
 poznawać po dotyku różne przedmioty i je nazywać
 ćwiczyć umiejętności uczestnictwa w dialogu
 będziemy rozmawiali o tym czym jest przyjaźń oraz przyjaciel
 poprzez prace plastyczne, rozwijać kreatywność i pomysłowość oraz doskonalić
sprawności manualne
 ćwiczyć orientację przestrzenną oraz utrwalać umiejętność rozróżniania stron (prawa –
lewa)
 kształtować świadomość własnego ciała
 bawić się emocjami przy wykorzystaniu metod dramowych (rozpoznawanie stanów
emocjonalnych, prezentowanie emocji, wzbudzenie refleksji nad własnym
zachowaniem)
 poznawać różne sposoby mierzenia oraz przedmioty do tego służące
 będziemy utrwalać nazwy zawodów pracowników przedszkola

Do przedszkola idzie Zdziś
Marlena Szeląg
Do przedszkola idzie Zdziś,
lecz ma smutną minę dziś!
Może deszcz, co z chmury pada,
Zdzisia smutek zapowiada?
Albo to jest wiatru wina,
co z mozołem drzewa zgina?
Dziś pociesza mama Zdzisia:
– Przytul pluszowego misia!
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Skaczemy
sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak
Skacze kózka po polu,
Skaczą dzieci w przedszkolu,
Hop, hop, hop, la, la,
Tak jak kózka skaczę ja!
Hop, hop, hop, la, la,
Tak jak kózka skaczę ja!
Skacze zając po łące,
Skaczą dzieci z zającem,
Hop, hop, hop, la, la,
Tak jak zając skaczę ja!
Hop, hop, hop, la, la,
Tak jak zając skaczę ja!
Jak zające i kózki,
Skaczą moje dwie nóżki,
Hop, hop, hop, la, la,
Patrz jak skakać umiem ja!
Hop, hop, hop, la, la,
Patrz jak skakać umiem ja!

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd
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Temat kompleksowy: Jestem bezpieczny (14 – 18.09.2020)
W tym tygodniu będziemy:
 doskonalić koordynację wzrokowo-słuchową, wzrokowo-ruchową oraz zdolności
manualne
 ćwiczyć pamięć
 uczyli się liczyć w zakresie 6, porównywać zbiory i określać ich liczebność
 wykonamy kolejne prace plastyczne i zadbamy o naszą sprawność ruchową
 uczyć się zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym (po chodniku oraz na
ulicy)
 analizować wygląd pojazdów specjalnych (karetka, radiowóz, wóz strażacki)
 wykonywać eksperymenty z wodą
 doskonalić zdolności wcielania się w role
 poznawać znaczenie znaków drogowych
 porównywać symbole, odczytywać instrukcje oraz określać kierunek
 dokonywać oceny zachowania się w ruchu ulicznym

Lizak policyjny
sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska
Plastikowy lizak
w ręce policjanta,
sprawia, że kierowcy
zatrzymują auta.
Plastikowy lizak
ma ogromna moc,
bo na jego widok
wszyscy robią „stop”.

https://pl.depositphotos.com/vector-images/policjant.html

Sygnalizator
Urszula Kamińska
Myślę, że go dobrze znasz.
Przy ulicach trzyma straż.
Migające światła ma,
nieraz trzy, a nieraz dwa.
Nimi ruchem wciąż kieruje.
Autom, pieszym nakazuje,
kto iść może albo jechać,
a kto musi jeszcze czekać.
Dla tych, ktorzy idą pieszo
światła dwa na zmianę świecą.
Gdy do pasow dojdziesz już,
na sygnalizator spojrz!
Jeśli światło jest zielone,
możesz przejść na drugą stronę.
Lecz gdy zmieni się w czerwone,
przejście jest już zabronione.
Gdy pojazdem ktoś kieruje,
aż trzy światła obserwuje.
Na zielonym jedzie sobie,
ale gdy się żołte zrobi,
już hamuje i przystaje,
bo to światło sygnał daje,
że czerwone wnet zabłyśnie –
– zakaz jazdy! Oczywiście.
http://www.pomoceszkolne.pl/1071,sygnalizator-halasu-nrkat77968-promocja.html
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Temat kompleksowy: Pomocna dłoń (21 – 25.09.2020)

W tym tygodniu będziemy:
 ćwiczyć umiejętność pracy w zespole
 kształtować umiejętności współzawodnictwa i właściwych postaw w czasie
wygrywania
i przegrywania
 rozmawiać o ważnych społecznie zawodach (lekarz, policjant, strażak)
 rozmawiać o odwadze
 doskonalić umiejętności manipulacyjne oraz zadbamy o dużą motorykę (zajęcia
ruchowe)
 rozwiązywać zagadki
 rozmawiać o roli numeru 112

Pożar
Władysław Broniewski
Gwałtu, rety! Dom się pali!
Już strażacy przyjechali.
Prędko wleźli po drabinie
i stanęli przy kominie.
Polewają sikawkami
ogień, który jest nad nami.
Dym i ogień bucha z dachu,
ale strażak nie zna strachu,
choć gorąco mu okropnie,
wszedł na gorę, już jest w oknie
i ratuje dzieci z ognia,
tak strażacy robią co dnia.

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/Ki6aH3wsD
r9zS-G6nv4RJuvnAcW1sU3IuPIgMBmwCvQ1KKRgjg_
sxSczoi4gmi3-iK50okgZ_gLd8HBCLzhu_-Axe9JOfdPaZdx9lQ
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Temat kompleksowy: Idzie jesień przez świat (28.09 – 02.10.2020)

W tym tygodniu będziemy:
 omawiali cechy szczególe jesiennej pogody
 określać zmiany zachodzące w przyrodzie
 uczyć się jak rozpoznawać jesienne dary
 doskonalić umiejętności gry na różnych przedmiotach (kasztany, żołędzie, liście)
 przeliczać, segregować i tworzyć zbiory z darów jesieni
 doskonalić umiejętność orientacji w przestrzeni
 rozmawiać o pracowitości
 poznawać różne rodzaje grzybów oraz niebezpieczeństwa jakie za sobą niosą

Nasz Pracusiu
sł. Marlena Szeląg
Nasz Pracusiu, nasz Pracusiu,
Pokaż nam, pokaż nam,
Jak zamierzasz sprzątać,
co zamierzasz sprzątać?
Zgadniemy, powiemy.
https://pl.pinterest.com/pin/89509111328458949/

Borowik
sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska
Malutki borowik
rośnie sobie w borze,
gdy pójdziesz na spacer
to znaleźć go możesz.
Malutki borowik
rośnie sobie w lesie,
gdy tata go znajdzie
to go nam przyniesie.
https://www.canstockphoto.pl/ilustracje/grzyb.html

Co zrobiła Jesień?
Marlena Szeląg
Rozsypała jesień liście
i już mienią się złociście.
I zrzuciła z drzew kasztany,
na chodniku poszły w tany.
Lasy w grzyby przystroiła,
w mchach i w liściach je ukryła.
A wiewiórkom dla uciechy,
w koszu dała już orzechy!
Z wiatrem razem zatańczyła,
z dębu żołędzie strąciła.
A na koniec swej podroży,
chciała kąpać się w kałuży!
Deszczem zatem pokropiła,
słonko chmurą zasłoniła…
https://i.pinimg.com/originals/a8/a9/9d/a8a99dae1770f6a97c72e399d6633b42.gif

