ZADANIA NA PAŹDZIERNIK
GRUPA XIV ,,BIEDRONKI”

” Drzewo w czterech
porach roku”

Temat tygodnia:

- projekt edukacyjny

Termin realizacji: 27.09.2021r.- 01.10.2021r.
Cele:
● kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji
● odzwierciedlanie spostrzeżeń w formie plastycznej, dzielenie się nimi
z innymi
● wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości
● poznanie lokalnych ekosystemów: ogród przedszkolny, park, las
● poznanie klasyfikacji drzew na liściaste oraz iglaste
● poznanie zasad zachowania się w lesie oraz sposobów ochrony drzew
● rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności
● nabywanie umiejętności wnioskowania oraz kształtowanie myślenia
przyczynowo-skutkowego
● uwrażliwianie na piękno przyrody
● kształtowanie postaw proekologicznych

”Jesienne drzewa ”- wiersz D. Kossakowska
Kolorami słońca
świat się teraz mieni.
Blaskiem pomarańczy,
żółci i czerwieni
Drzewa zakwitają
ciepłym słońca światłem.
Jasność się unosi
nad jesiennym światem

https://wierszyki-hani.blogspot.com/2017/10/wiersz-dla-dzieci-o-jesienijesienne.html#:~:text=czwartek%2C%205%20pa%C5%BAdziernika,nad%20jesiennym%20%C5%9Bwiatem

JARZĘBINA
muzyka: A. Markiewicz
słowa: A. Chodorowska

Już lato odeszło i kwiaty przekwitły
A jeszcze coś w słońcu się mieni
To w polu i w lesie czerwienią się spójrzcie
Korale, korale jesieni
Idzie lasem pani jesień
Jarzębinę w koszu niesie
Daj korali nam troszeczkę
Nawleczemy na niteczkę
Włożymy korale, korale czerwone
I biegać będziemy po lesie
Będziemy śpiewali piosenkę jesienną
Niech echo daleko ją niesie
Idzie lasem pani jesień
Jarzębinę w koszu niesie
Daj korali nam troszeczkę
Nawleczemy na niteczkę

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=TwOs2hOu&id=5FB33585C03CC3A4F0D59EF64B2F6F6375FA4D23&t
hid=OIP.TwOs2hOuOJQBrRMl2dZ-

Temat tygodnia:

„ Dary jesieni ”

Termin realizacji: 04.10.2021 r. – 08.10.2021 r.
Cele:
● rozpoznawanie warzyw i podawanie ich nazw
● rozpoznawanie owoców i podawanie ich nazw
● posługiwanie się określeniami : twardy, miękki
● wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej poprzez zdrowe odżywianie
● poszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat grzybów
● usprawnianie motoryki małej poprzez zabawy z plasteliną
● układanie kompozycji z materiału przyrodniczego
● rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez tworzenie i
kontynuowanie prostych rytmów ruchowych, słuchowych i
graficznych
● wdrażanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych

,, Pac, gruszka do fartuszka”- piosenka
muzyka: A. Szaliński, słowa: S. Karaszewski

I. Pod owocami zgina się grusza,
wiatr konarami gruszy porusza!
Ref.: Pac, gruszka ,
pac, gruszka,
hop, do fartuszka.
II. Spadają gruszki od soku miękkie,
nad gruszą krążą osa i szerszeń!
Ref.: Pac, gruszka…
III. Ja choć nie jestem szerszeniem, osą
też lubię gruszki pachnące rosą!
Ref.:Pac, gruszka…
IV. Stanę pod gruszą i w mój fartuszek

dla wszystkich dzieci nazbieram gruszek!
Ref.:Pac, gruszka…
https://th.bing.com/th/id/R.edac6ebdb03935157e8757e1de50cb33?rik=MW9lFSDENA8skw&riu=http%3a%2f%2fst.depositphotos.com%2f1526816%2f1348%2fv
%2f950%2fdepositphotos_13485012-stock-illustration-pear.jpg&ehk=7Lc2wHLEMWxv0UaSirPyRCnFRqgXEFrY5vqevTrl2R0%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0

”Pani Jesień” – wiersz Zofia Dąbrowska
Przeszedł sobie dawno śliczny, złoty wrzesień...
Teraz nam październik dała pani jesień...
Słonko takie śpiące, coraz później wstaje,
Ptaszki odlatują,hen, w dalekie kraje.
W cieniu, pod drzewami cicho śpią kasztany,
każdy błyszczy pięknie, niby malowany.
Lecą liście z drzewa różnokolorowe,
te są żółto – złote, a tamte – brązowe.

https://st.depositphotos.com/1341440/1351/v/950/depositphotos_13517080-stock-illustration-horizontal-seamless-pattern-withautumn.jpg

Temat tygodnia:

” Jesienna pogoda”

Termin realizacji: 11.10.2021r.- 15.10.2021r.
Cele:
● kształtowanie wrażliwości na piękno jesiennego krajobrazu
● utrwalenie kolorów, poszerzenie czynnego słownika dzieci
● kształtowanie sprawności fizycznej podczas codziennego pobytu na
świeżym powietrzu
● poszerzenie wiedzy dzieci na temat różnych ekosystemów
● rozwijanie logicznego myślenia podczas klasyfikowania i
kontynuowania rytmów
● doskonalenie umiejętności rozwijania zdań i przeliczania wyrazów w
zdaniu

” Jesienna wyliczanka”
K. Kulikowska

Deszcz , kalosze, bura chmura,
Dmucha, chuc ha, wieje!
Deszcz, kalosze, bura chmura,
Kropi, pada,leje!
Jesienna pogoda daje w kość !
Jesiennej pogody mamy dość!

https://th.bing.com/th/id/R.e9ada41f50abb4b0a8e847d3a0adec26?rik=HHq9cMBDHJOR0w&riu=http%3a%2f%2fwww.tapetadeszcz-jesienne-liscie-parasol.na-pulpit.com%2fzdjecia%2fdeszcz-jesienne-liscieparasol.jpeg&ehk=WfeOW1jvD5h9Gl4lB3sSUfnQNvYH1pHqklBJcLKg780%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0

“ Pada deszczyk”- piosenka
Pada, pada, deszczyk pada,
deszczu już za wiele,
deszczu już za wiele.
Pójdę do przedszkola,
bo mi tam weselej,
bo mi tam weselej.
Pożycz, pożycz mi, babuniu,
swego parasola,
swego parasola.
Chociaż deszczyk pada,
pójdę do przedszkola,
pójdę do przedszkola

https://lodzinska.pl/p/deszcz.jpg

Temat tygodnia:

„ Jesienią w parku i w lesie”
Termin realizacji: 18.10.2021 r. – 22.10.2021 r.
Cele:
● obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
● poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych oraz ich
owoców
● poznanie zwyczajów zwierząt szykujących się do zimy
● rozpoznawanie zwierząt i podawanie ich nazw
● porównywanie liczebności zbiorów i tworzenie zbiorów
równolicznych
● ćwiczenie koordynacji wzrokowo- ruchowej

,, Kolorowe listki” - piosenka
sł. i muz. D. i K. Jagiełłowie
Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.
Kolorowe listki na wietrze szumiały.
Szu, szu, szu, szumiały wesoło.
Szu, szu, szu, wirowały w koło.
Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.
Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
Hop, hop, hop, tak sobie skakały.
Hop, hop, hop, w koło wirowały.
Kolorowe listki spadły już na trawę.
Kolorowe listki skończyły zabawę.
Cicho, sza, listki zasypiają.
Cicho, sza, oczka zamykają

https://th.bing.com/th/id/R.95af6d227e7910a9aa422f7d25479f43?rik=C%2fhuB2NQgPYdYQ&riu=http%3a%2f%2fwww.tapeciarnia.pl%2ftapety%2fnormalne%2ftapeta-liscie-klonu-w2d.jpg&ehk=jclMcivNc4KlHm3zgmvurHG%2ba1XFBEKFSVEXuDTyoRU%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0

,, Listopadowe wspomnienia”

Temat tygodnia:

Termin realizacji: 25.10.2021 r.- 29.10.2021 r.
Cele:
● doskonalenie wyobraźni ruchowej poprzez zabawę przy muzyce
● rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego na podstawie
informacji o relacjach rodzinnych
● doskonalenie czytania metodą sylabową
● utrwalenie określeń najmłodszy, najstarszy , starszy od, młodszy od
● nabywanie odwagi w malowaniu ręką
● próby odgrywania różnych scenek z życia za pomocą kukiełek
● czerpanie radości ze wspólnej zabawy
● nabywanie umiejętności rzucania i łapania piłki
● utrwalanie nawyków higienicznych i porządkowych

„Kim jestem?” - wiersz T. Fiutowskiej:
Dla mamy jestem synem,
dla taty też.
Dla Ciebie jestem bratem
- to dobrze wiesz.
Dla prababci jestem prawnukiem.
Dla babci i dziadka wnukiem bez „pra”.
Kim jestem dla innych?
Ha!
Dla Tomka jesteś kolega.
On dla Ciebie też.
Dlaczego? Nie mówi przecież do mnie kolego.
No wiesz?
Dla pani w przedszkolu
jesteś starszym zuchem...
dobrze, że już dla nikogo
nie jesteś... maluchem.

https://st2.depositphotos.com/3827765/5406/v/950/depositphotos_54060341-stock-illustration-family-of-five.jpg
Opracowała: Małgorzata Skolimowska

