GRUPA XIV 5-6 latki
„Muchomorki”
Październik 2018 rok
TEMAT KOMPLEKSOWY NR 1:

„Jesień w sadzie”
Termin realizacji: 01.10. – 05.10. 2018 rok
CELE OGÓLNE:
 Zapoznanie z owocami z polskich sadów.
 Zapoznanie z literą O – małą i wielką, drukowaną i pisaną.
Utrwalanie poznanej litery.
 Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczb 1, 2.
 Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 Udział w zabawach manipulacyjnych i konstrukcyjnych.

http://soczystyekoblog.pl/wp-content/uploads/2014/07/warzywa_1_1.jpg

„W sadzie jesienią”
Muzyka i słowa: J. Kucharczyk
Kiedy w sadzie dojrzewają
jabłka, gruszka, śliwki,
wtedy dzieci na owoce
szukają koszyczki.
Ref: Złote gruszki i śliwki
już się do nas śmieją,
a czerwone jabłuszka
w słońcu się rumienią.
Ach, jak ładnie dzisiaj w sadzie,
tak słoneczko świeci,
już owoców pełne kosze
nazbierały dzieci.
Ref: Złote …
Dziś jesieni za te dary
pięknie dziękujemy,
a owoce umyjemy
i je wszystkie zjemy.
Ref: Złote …

http://www.inter-trade.pl/img/upload/others/owoce.pn

„Warzywa” – Julian Tuwim
Położyła kucharka na stole:
Kartofle, buraki, marchewkę, fasolę, kapustę, pietruszkę, selery i groch.
Och!
Zaczęły się kłótnie,
Kłócą się okrutnie:
Kto z nich większy,
A kto mniejszy,
Kto ładniejszy,
Kto zgrabniejszy:
Kartofle? Buraki? Marchewka? Fasola? Kapusta? Pietruszka? Selery? Czy
groch?
Ach!
Nakrzyczały się, że strach!
Wzięła kucharka, nożem ciach!
Pokrajała, posiekała:
Kartofle, buraki, marchewkę, fasolę, kapustę, pietruszkę, selery i groch –
I do garnka!

http://chomikuj.pl/ImagePreview.aspx?id=762190765

Opracowała: Mariola Wachocka

TEMAT KOMPLEKSOWY NR 2:

„Idzie jesień…do zwierząt”
Termin realizacji: 08.10-12.10.2018 r.
CELE OGÓLNE:
 rozwijanie zainteresowań czytelniczych, dostrzeganie walorów
poznawczych książek, albumów
 rozwijanie wrażliwości fonemowej
 odkrywanie litery a, A-małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 przekazywanie informacji w formie uproszczonych rysunków
(oznaczeń i symboli)
 poszerzanie wiadomości na temat życia i sposobu przygotowywania
się niektórych zwierząt do zimy
 rozwijanie rozumowania przyczynowo- skutkowego
 rozwijanie umiejętności rachunkowych, odkrywanie zapisu
cyfrowego liczby 3
 kształtowanie zdolności uważnej obserwacji i umiejętności
wyciągania wniosków dotyczących zaobserwowanych zjawisk

http://pomoceterapeutyczne.com/jesienny-klimat-jeze-i-wiewiorka-p-536.html

Piosenka Jesienna zagadka (sł. i muz K. Gowik)
Ref :Zagadkę zadam ci i powiedz mi czy wiesz,
co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż.
Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż.
1. Wiewiórka w dziupli przysiadła i liczy swe zapasy
bo zima będzie jadła, gdy śnieg pokryje lasy.
Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,
Lecz zagadka rozwiązana!
Tak, tak, tak, tak, tak!
2. Bociany mówią, że gniazdo nieczynne jest do wiosny,
bo lecą stąd do Afryki,
a każdy bocian radosny!
Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,
lecz zagadka rozwiązana!
Tak, tak, tak, tak, tak!
Ref: Zagadkę…
3. A jeżyk, gruby jak piłka, podreptał gdzie lasek rośnie,
zakopał się pośród liści i chrapie tak, śniąc o wiośnie.
Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,
lecz zagadka rozwiązana!
Tak, tak, tak, tak, tak!
Ref: Zagadkę…

https://carwad.net/autumn-leaves-clipart

https://www.tapeciarnia.pl/146328_dary_jesieni

Wiersz I.R. Salach Dary jesieni
Zwierzęta jesień do siebie poprosiła
i tak im mówi co, postanowiła:
- Idzie zima, chudy nie przetrzyma
na zimowe czasy zbierajcie zapasy.
Potem skarby jesienne z torby wysypała,
skarbów się uzbierała górka wcale niemała.
Wiewiórki wzięły orzechy
i szyszek dwa duże miechy.
Ptaki- jagody suszone
i jarzębiny grona.
Dzik postrącał żołędzie –
ale tych zapasów będzie.
Przybyły motyle i trzmiele,
nawet pszczółek małych wiele.
Lecz hojna dotąd jesień
pustą miała już kieszeń.
Żaba i ślimak mały
także nic nie dostały.

Zamyśla się jesień głęboko,
przymknęła jedno oko
i tak powiedziała:
-Kto się doczekał odmowy,
niech zapadnie w sen zimowy.
Ptaki jednak spać nie chciały
i dlatego odleciały.

https://www.tapeciarnia.pl/140105_jesienne_liscie_parasol_deszcz
Opracowała: Magdalena Berłożecka

TEMAT KOMPLEKSOWY NR 3:

„Co z czego otrzymujemy”
Termin realizacji: 15.10 – 19.10.2018 rok
CELE OGÓLNE:







Zapoznanie z literą M – mała i wielką, drukowaną i pisaną.
Utrwalanie poznanych liter.
Opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia.
Wyzwalanie i inspirowanie aktywności ruchowej.
Zapoznanie z figurą – kwadratem.
Poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie
korzyści z ich pracy dla społeczeństwa.

http://www.tapeta-jesien-liscie-droga.na-pulpit.com/zdjecia/jesien-lisciedroga.jpeg

„Jesienny czas” – Dorota Rozwens
Już nadeszła złota jesień
i zmieniła wszystko w lesie.
Liście złote i czerwone
lecą wiatrem uniesione.
Dąb w brązowym płaszczu stoi,
zimna wcale się nie boi.
Na polanie tuż pod sosną
bardzo zgrabne grzyby rosną.
Ptaki, które nam śpiewały,
na południe odleciały,
a inni mieszkańcy lasu
robią całą moc zapasów.
Lis przymierzył gęste futro:
- Zimno może być już jutro.
Jeże moszczą legowisko,
czują oddech zimny blisko.
Żeby przetrwać trudny czas,
szykuje się cały las.

„Czarnoksiężnik węgiel” - B. Kosmowskiej
Jest czarny! Jest brzydki! I ręce nam brudzi!
Jak może jakiś węgiel uszczęśliwiać ludzi?
Kasia się krzywi i mamie nie wierzy,
że kamyk nieładny, co na stole leży,
to czarnoksiężnik, magiczny minerał,
który od wieków człowieka ubiera.
Ubiera i leczy – zapewnia ją mama,
a Kasia w to wątpi, ma nietęgą minę.
- I grzeje, i wozi, zmieniony w benzynę.
I obiad gotuje, gdy w gaz się zamienia
ten magik prowadzi, którego skrywa ziemia.

- To wreszcie tkaniny i składnik plastiku.
Znajdziesz go zapewne i w swoim piórniku.
- Jak to w piórniku? – Kasia mamę pyta.
- Nawet w ołówkach, w ich szarych grafitach.
A jeszcze, choć czarny, wyczyścisz nim wodę.
Taki jest z węgla czyszczący czarodziej!
Kasia zagląda do swojego piórnika.
A w środku … prezent. Od czarnoksiężnika!

„Jak to z chlebem było”
Słowa i muzyka: J. Kucharczyk
Rolnik zasiał zboże, dało piękne plony.
W żniwa kombajn zebrał ziarna pełne wory.
Młynarz z tego zboża zrobił w młynie mąkę,
Z mąki piekarz upiekł pieczywo pachnące.
Ref: Bułki, bagietki, rogale,
bułeczki pełne ziaren,
chleb jasny i ciemny,
pszenny i żytni,
okrągły, podłużny,
pyszny!
Moja mama co dzień w piekarni na rogu
kupuje pieczywo: świeże, smaczne, zdrowe.
Rolnik, młynarz, piekarz mają ciężką pracę.
Zawsze, gdy chleb jemy, podziękujemy za to.
Ref: Bułki, bagietki

Opracowała: Mariola Wachocka

http://www.aleksandra.nl/muchomor12.gif

TEMAT KOMPLEKSOWY NR 4:

„Idzie jesień…z deszczem”
Termin realizacji:22.10-26. 10.2018 r.
CELE OGÓLNE:
 rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej
budowie fonemowej
 rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter
 dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości
 wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości,
wnioskowania
 rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników
i układania rytmów
 odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4
 rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków
atmosferycznych

https://pl.depositphotos.com/101542302/stock-illustration-mouse-in-rain-autumn.html

Piosenka Kłótnia kaloszy (sł. Muz. K. Gowik)
1. Pada z nieba deszcz, zimny deszcz.
Wieje z nieba wiatr, zimny wiatr
A moje kalosze po wodzie chlapu-chlap!
A moje kalosze po błocie ciapu-ciap!
Ref: Kap, kap, kap, kap, kap, kap!
Ciapu- ciapu-ciap! (x2)
2. Aż jednego dnia kalosz siadł,
a z kaloszem też jego brat.
I postanowił, że pójdą sobie w świat.
I postanowił, że pójdą sobie w świat.
Ref: Klap, klap, klap
3. Jeden kalosz chciał w sklepie stać,
drugi kalosz chciał w piłkę grać.
Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraz pójdę spać!

Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraz pójdę spać!
Ref: Kap, kap, kap
4. Prawy kalosz aż tupnął: tup!
Lewy kalosz aż skoczył: siup!
Kto rozsądzi kłótnie, by spokój wrócił tu?
Kto rozsądzi kłótnie, by spokój wrócił tu?
Ref: Kap, kap, kap…
5. No i wreszcie już kłótni kres
Mama mówi: -Chodź witać deszcz!
Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też!
Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też!
Ref: Kap, kap, kap

Wiersz K. Datkun-Czerniak Szara pogoda
Szara chmurka, obok druga
pełne krople dżdżu.
Deszczyk pada już od rana,
smutno, smutno mu.
Szare pole, lasy szare,
kiedy pada deszcz.
Szare niebo, łąki szare,
wszędzie szaro jest.
A tu pada, pada, pada
już przez cały dzień!
Oj, deszczyku! już wystarczy,
zmień pogodę-zmień!
Niech rozzłości się słonecznie
wszystko wkoło nas,
a szarości niech odpłyną.
Już słoneczka czas!

http://klinikaurodymadam.pl/zbliza-sie-jesien-pielegnacja-skory-jesienia
Opracowała: Magdalena Berłożecka

