ZADANIA NA PAŹDZIERNIK
GRUPA XIII WESOŁE NUTKI
Tygodniowy plan pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej
Grupa XIII
TYDZIEŃ I
Temat tygodnia: Idzie jesień przez świat
Termin realizacji: 28.09.2020-09.10.2020
Cele:












wprowadzenie pojęć: piękno przyrody, pracowitość;
kształtowanie pojęć związanych ze zjawiskami przyrodniczymi, dokonywanie
obserwacji przyrodniczych;
poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w
grupie- stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe
zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach,
spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących
dobru, przeciwstawianie się złu;
nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennychprzezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
rozwijanie sprawności motorycznej i współpracy w grupie;
kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki
wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, w, obok, nad, pod, przed,
za, między;
rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2 w znaczeniu kardynalnym i
porządkowym;
kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych,
tańca itp.

Piosenka
Malowała jesień sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełłowie
Malowała jesień w parku wszystkie liście,
Na czerwono, na brązowo, żołto i złociście.
Lala, lala, la, lala, lala, la.
Na czerwono, na brązowo, żołto i złociście.
Przyleciała sroczka i usiadła z boku,
przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokoł.
www.oklejaj.pl
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Lala, lala, la, lala, lala, la.
Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokoł.
Zobaczył to wietrzyk i pędzi po lesie,
Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie.
Lala, lala, la, lala, lala, la.
Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie.

Wiersz
Wszystko leci
Maria Kownacka
Spojrzcie wokoł, dzieci:
jesienią wszystko leci!
– Gładko, posuwiście
lecą z drzewa liście…
Leci, w powietrzu płynie –
pajączek na pajęczynie!
Lecą… odlatują ptaki,
uskrzydlone nasiona – skrzydlaki!
Nawet na długiej… długiej linie –
latawiec pod niebem płynie!
Wszystko się w powietrzu niesie!
I są dowody na to,
że nadlatuje – jesień…
a odlatuje od nas lato…
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TYDZIEŃ II
Temat tygodnia: Jesienna przyroda
Termin realizacji: 12.10.2020-16.10.2020
Cele:















wprowadzenie pojęć: piękno przyrody, pracowitość;
kształtowanie pojęć związanych ze zjawiskami przyrodniczymi, dokonywanie
obserwacji przyrodniczych;
poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w
grupie- stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe
zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach,
spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących
dobru, przeciwstawianie się złu;
nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennychprzezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
rozwijanie sprawności motorycznej i współpracy w grupie;
kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki
wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, w, obok, nad, pod, przed,
za, między;
rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie liczb w znaczeniu kardynalnym i
porządkowym;
zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy
niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;
stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki,
kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- samodzielne korzystanie z
toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
wdrażanie do samodzielności

Zabawa
Kasztan jeden, gora dwa
Iwona Jabłońska-Gabrysiak
Kasztan jeden, gora dwa,
Będzie taka wspolna gra.
Dołoż żołądź, bardzo proszę,
Będę klaskać jak najgłośniej.
Skaczesz ty, skaczę ja,
Klaszczę też, i raz, i dwa!
http://bajlandia.edu.pl/2015/11/oznaki-poznej-jesieni/
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Wiersz
Jesienne odloty
Marcin Brykczyński
Idzie jesień, wśrod ptakow niepokoj,
ciepłe kraje z oddali je kuszą
i niebawem już, tak jak co roku,
za bocianem gromadnie wyruszą.
Wilga, dudek, skowronek radosny,
i jaskołka poleci też z chęcią,
za to z nami doczekać chcą wiosny:
wrobel, sojka, sikorka i dzięcioł.
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TYDZIEŃ III
Temat tygodnia: Koszyk Pani Jesieni
Termin realizacji: 19.10.2020-23.10.2020
Cele:











zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i
w różnym czasie.
nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych
rozpoznawanie drzew po liściach i owocach
gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystanie ich do wszelkiej
działalności matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji czy w ćwiczeniach
ruchowych
rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek
słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków),
odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich,
dokonywanie analizy i syntezy słuchowej (analiza i synteza głoskowa i sylabowa),
zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich
rymowanek;
rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą
Dobrego Startu

Piosenka
Koszyk ze wzorkiem
sł. i muz. Maria Tomaszewska
Ładny wzorek jest na koszu.
Chętnie go tu przerysuję.
A gdy szlaczek będzie gotow,
to go mamie podaruję.
Ref.: Jesień z koszem spaceruje,
kolorami // świat maluje,
my koszyki // ozdabiamy
i z patyczkow // wzor składamy.

Wiersz
Tata Tadek
Iwona Jabłońska-Gabrysiak
Tata Tadek tej jesieni
jest zapracowany.
Zebrał z pola wszystkie zboża,
z ktorych teraz mąkę mamy.
Jego kombajn odlotowy
w mig uporał się z zadaniem.
I buraki, i marchewki

www.corne.pl
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są już z pola pozbierane.
I cebulki – przysmak mamy
wraz z burakiem oraz dynią.
Te warzywa zdrowie dają,
moc witamin – z tego przecież słyną!
Kombajn zebrał, posortował,
tata w hali ulokował.
Dla Tymona, brata Tomka,
tata Tadek ma zadanie:
to traktora rolniczego
ekspresowe naprawianie,
bo bez niego ani rusz,
w polu nic nie zrobisz już!
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TYDZIEŃ IV
Temat tygodnia: Skarby jesieni
Termin realizacji: 26.10.2020-30.10.2020
Cele:
Cele:
 dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych
 uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.
 porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi.
 rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania
 dostrzeganie zmian – odwracalnych i nieodwracalnych
 tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na
końcu lub w środku
 zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich
rymowanek;
 rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego
Startu;
 kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas
zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych
materiałów;
kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania
informacji.

Wiersz
Powidła
Joanna Papuzińska
Kiedy czuję zapach powideł,
to wyrasta mi natychmiast para skrzydeł.
Mogę lecieć dniem czy też nocą
tam, gdzie w rondlu powidła perkocą.
Gdy zamkniecie kuchnię na trzy kłodki,
to ja
zrobię się całkiem malutki,
pod progiem się prześliznę,
powideł sobie liznę.
https://pixers.pl/
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