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"Słoneczka"
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Temat kompleksowy: "Idzie jesień przez świat"
05-09.X.2020
Planowane działania:
•
poznanie wartości „pracowitość”;
•
zachęcanie do zgodnej zabawy podczas układania puzzli i różnych
zabaw;
•
zapoznanie dzieci z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni;
•
uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody;
•
rozwijanie funkcji komunikatywnej języka i logicznego myślenia;
•
poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu,
jarzębiny, klonu, kasztanowca;
•
rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności
liczenia w zakresie 1-3;
•
przestrzeganie zawartych umów dotyczących bezpiecznego
poruszania się podczas jesiennego spaceru;
•
rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej, kształtowanie
poczucia rytmu;
•
doskonalenie sprawności fizycznej, wdrażanie do zgodnego
współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw;
•
poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów;
•
rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnej, motywowanie do
samodzielnego wykonywania prac.

Wiersz M. Szeląg, pt.”Co zrobiła Jesień?”
Rozsypała jesień liście
i już mienią się złociście.
I zrzuciła z drzew kasztany,
ma 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 podróży,
chciała kąpać się w kałuży!
Deszczem zatem pokropiła,
słonko chmurą zasłoniła...

https://pl.depositphotos.com/60300163/stock-photo-autumn-leaves

Piosenka pt.”Toczą się kasztanki trzy”
(sł. U. Piotrowska, muz. M. Melnicka-Sypko)
Toczą się kasztanki trzy,
hop, la, la.
Dwa wesołe, jeden zły,
hop, la, la.
To dlatego złoszczę się,
hop, la, la.
Bo nikt nie chce zabrać mnie,
hop, la, la.
Woła Ola, woła Jaś,
hop, la, la.
Już kasztanku jesteś nasz,
hop, la, la.
Śmieje się kasztanek w głos,
hop, la, la.
Z nim kasztanków cały stos,
hop, la, la.

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

Temat kompleksowy: "Jesienna przygoda"
12-16.X.2020
Planowane działania:
•
rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
•
poznanie jesiennych zwyczajów bocianów i niedźwiedzi;
•
motywowanie do czynnego udziału w zajęciach (rozmowach,
zabawach);
•
poznanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy;
•
rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i
przeliczania przedmiotów;
•
poszerzanie doświadczeń językowych w zakresie posługiwania się
językiem angielskim;
•
rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej;
•
wzbogacanie doświadczeń sensorycznych;
•
odkrywanie własnych możliwości twórczych, poszerzanie
doświadczeń plastycznych, rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych
ruchów rąk.

Wiersz W. Broniewskiego, pt.”Odlot bocianów”
Stadem krążą już bociany
ponad wsią rodzinną,
odlatują w kraj nieznany,
bo im tutaj zimno.
Słychać klekot ich żałosny:
„Strach nam srogiej zimy!
Do widzenia aż do wiosny,
wcześniej nie wrócimy!”
Hen, z morza odlatują,
tam, gdzie słonko świeci.
Mogą lecieć – nie popsują
gniazd bocianich dzieci.

https://www.cowbajkachpiszczy.pl/bocian

Piosenka pt.”Dwa malutkie jeże”
(sł. i muz. U. Pakuła)
Dwa malutkie jeże,
jadą na rowerze,
idą leśną drogą,
tupią jedną nogą.
Gdy dzień w noc się zmienia,
szukają jedzenia,
zjadają robaki,
owady, ślimaki.
Dwa malutkie jeże...
Nie robią zapasów,
mieszkają wśród lasów,
śpią pod gałęziami,
nie jedzą salami.
Dwa malutkie jeże...
https://pl.depositphotos.com/vector-images/je%C5%BC.html

Temat kompleksowy: "Koszyk Pani Jesieni"
19-23.X.2020
Planowane działania:
•
zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach;
•
poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie;
•
poznanie nazw wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa);
•
doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego
myślenia;
•
kształtowanie poczucia rytmu, wyrabianie pamięci i słuchu
muzycznego;
•
doskonalenie sprawności fizycznej, zachęcanie do starannego
wykonywania wszystkich zadań i ćwiczeń;
•
poznanie sposobu przygotowywania niektórych przetworów
owocowych;
•
zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania
owoców.

Wiersz M. Szeląg, pt.”Owocowe drzewa”
Na jabłonce się rumieni
czerwone jabłuszko.
A tam dalej wśród zieleni...
Nie! Nie spadaj gruszko!
A na śliwce, czy widzicie?
Śliwki w słońcu dojrzewają!
Jesień przez sad cicho idzie,
drzewa przed nią się kłaniają.

https://pl.depositphotos.com/vector-images/drzewa-owocowe.html

Piosenka pt.”Jesienna wyliczanka”
(sł. A. Biernat, muz. B. Kolago)
Co tam w koszu niesie
dla nas pani Jesień?
Wiemy, wiemy, dobrze wiemy
pyszne jabłka zaraz zjemy!
Pysznych jabłek w koszu wiele
zaraz z Tobą się podzielę.
Raz, dwa, trzy (2x)
pyszne jabłko zjadasz ty!
Co tam w koszu niesie
dla nas pani Jesień?
Wiemy, wiemy, dobrze wiemy
pyszne gruszki zaraz zjemy!
Pysznych gruszek w koszu wiele
zaraz z Tobą się podzielę.
Raz, dwa, trzy (2x)
pyszną gruszkę zjadasz ty!
Co tam w koszu niesie
dla nas pani Jesień?
Wiemy, wiemy, dobrze wiemy
pyszne śliwki zaraz zjemy!
Pysznych śliwek w koszu wiele
zaraz z Tobą się podzielę.
Raz, dwa, trzy (2x)
pyszną śliwkę zjadasz ty!

http://www.pm5.legionowo.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=2832

Temat kompleksowy: "Skarby jesieni"
26-30.X.2020

Planowane działania:
•
rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania
wniosków;
•
poznanie warzyw rosnących w ogrodzie jesienią;
•
prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń;
•
kształtowanie poczucia jedności, budowanie atmosfery życzliwości i
otwartości;
•
poszerzenie wiadomości na temat warzyw i sposobu ich uprawy,
uwrażliwienie na bogactwo otaczającego nas świata roślin;
•
poznanie właściwości wybranego warzywa (ogórek kiszony);
•
kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej;
•
poznanie budowy grzechotki i sposobu jej wykonania.

Wiersz U. Kamińskiej, pt.”Jesienny warzywniak”
Ogród warzywny w słońcu jesieni,
mnóstwem kolorów pięknie się mieni.
Wszystko dojrzało, zbiory przed nami.
Musimy zdążyć przed przymrozkami.
Pomarańczowy korzeń marchewki
czeka na chętnych, zdrowy i krzepki.
Sąsiadka marchwi – pietruszka biała,
spogląda z grządki, też już dojrzała.
Dalej kapusty mamy rząd długi,
zielone głowy, jedna przy drugiej.
Zebrać musimy także buraki,
no i wykopać wszystkie ziemniaki.
Po zbiorach plonów będą porządki.
Trzeba wypielić i skopać grządki.
Potem dać nawóz, by dobrze rosło
to, co będziemy sadzić tu wiosną.

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=847

Wiersz D. Gellner pt.”Pietruszka”
Chodź tu do mnie,
pietruszko!
Opowiem ci na uszko
o tym,
jak byłaś mała,
jak w nasionku
mieściłaś się cała,
jak cię mama posadziła
w ogródku,
jak rosłaś powolutku...
Opowiem ci o tym na uszko,
biało-zielona pietruszko.
I jeszcze na dodatek
zawiążę ci wstążkę
na liściach,
żebyś była taka ładna
jak kwiatek!

https://pl.dreamstime.com/obraz-stock-kreskówki-ilustracja-pietruszki

