ZADANIA REALIZOWANE
W MIESIĄCU WRZEŚNIU
W GRUPIE XV
„BIEDRONKI”:
Tematy kompleksowe:
1.W przedszkolu!
2.Wspominamy wakacje
3.Jesteśmy bezpieczni
4.Dbam o siebie i środowisko

http://pinstake.com/dyplomy-dzieciece-wiosna-p-304/

opracowała M. Przybysz

Temat kompleksowy:
Witamy w przedszkolu!
Termin realizacji:
02-07 września 2019 roku
Zadania:
 Poznamy naszą nową salę, szatnie oraz przedszkolny plac
zabaw.
 Będziemy uczyć się zgodnej zabawy i współpracy.
 Poznamy kąciki w naszej sali i postaramy się dbać o to,
by każda zabawka zawsze trafiała z powrotem na swoje
miejsce.
 Będziemy słuchać opowiadań i wierszy, będziemy
doskonalić mowę.
 Rozwiniemy wyobraźnię przestrzenną poprzez zabawy
konstrukcyjne różnorodnymi klockami.
 Nauczymy się segregować przedmioty pod kątem
rozmiaru.
 Poznamy swoje znaczki w szatni, sali i łazience.
 Poznamy naszą grupową piosenkę pt. „Biedroneczki
 Nauczymy się piosenki „Przedszkole drugim domem”.

http://www.otwock.pl/container/przedszkole-4/przedszkole03.png

„Przedszkole - drugi dom”
sł. i muz. Krystyna Bożek-Gowik

1. Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.
Ref. Ja chodzę tam co dzień,
obiadek dobry jem,
a po spacerze w sali
wesoło bawię się,
kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam,
przedszkole domem drugim jest.
2. Czasem rano trudno mi wstać.
Chciałoby się leżeć i spać,
lecz na mnie auto czeka i miś.
W co będziemy bawić się dziś?
www.przedszkole107radosc.waw.pl/kontakt

Temat kompleksowy:
„Wakacyjne wspomnienia”
Termin realizacji:09-13 września 2019 roku
https://previews.123rf.com/images/sararoom/sararoom1305/sararoom130500082/19717152-해적선의-벡터일러스트-레이-션.jpg

Zadania:
 Będziemy utrwalać znajomość poszczególnych pór roku na
postawie rymowanki: „Kolory pór roku”;
 Będziemy czytać globalnie wyraz „lato”;
 Porozmawiamy o bezpieczeństwie związanym z przebywaniem
na słońcu.
 Aby przekonać się, jak groźne może być dla nas słońce,
wykonamy wiele różnorodnych doświadczeń w naszym ogrodzie
dotyczących absorpcji ciepła.
 Poznamy różne rodzaje środków transportu;
 Będziemy rozwijać mowę; porozmawiamy o wakacyjnych
podróżach i pamiątkach z nich przywiezionych.
 Będziemy doskonalili umiejętności przeliczania
i klasyfikowania (W Matematycznych Ogrodach Willy’ego);
 Będziemy doskonalić zdolności manualne wykonamy pracę
plastyczną pt. “Lustrzane odbicie”;
 Poznamy miejsca, które odwiedziły dzieci podczas wakacji;
 Poćwiczymy koncentrację uwagi i percepcje słuchową podczas
słuchania bajek i opowiadań;
 Zaśpiewamy

piosenkę

„Pory

roku”,

będziemy

instrumentach perkusyjnych i bawić się przy muzyce;
https://download.freepik.com/2408324?lang=pl

grać

na

Urszula Kowalska
Cztery pory roku
Wiosna
Weź mnie babuniu za rączkę,
razem pójdziemy na łączkę,
tam prześlicznie pachną kwiatki,
złapię motylka do siatki,
a w barwnych jego skrzydełkach,
słoneczko zalśni jak w szkiełkach.
Lato
Nad morze babciu pójdziemy,
zamki z piasku zbudujemy,
muszelkami je ozdobię,
wszystko podaruje tobie.
Gdy się w morzu wykąpiemy,
dalej bawić się będziemy.
Jesień
Wyjdźmy babciu na spacerek,
do parku, później na skwerek.
Zbiorę kasztany, patyki,
zrobimy śmieszne ludziki.
A z listków złoto-czerwonych,
bukiet będzie wymarzony.
Zima
Babciu załóż mi kurteczkę
i szaliczek, ten w krateczkę.
Będę lepiła bałwanka
i posadzę go na sankach.
Zjedziemy z wysokiej górki,
aż szalik poleci w chmurki!
https://4.bp.blogspot.com/-uo7xDBVmfoU/Vx28Mh4Yb4I/AAAAAAAA1aE/8DmVsFyjtpYFev1uX8DgxkBP6Q7P7tZwCLcB/s1600/4-pory-roku%2B%2528Dorota%2BT.%2529.jpg

„Pory roku
sł. Stanisław Karaszewski muz. Tomasz Strąk”

1. Cztery pory ma rok cały.
Każda inna oczywiście.
Zima w śniegu, wiosna w kwiatach,
lato w słońcu, jesień w liściach.
Ref. Wiosna, lato, jesień, zima,
Cztery pory rok nasz ma.
Każda inne zna zabawy,
każda w co innego gra.
2. Wiosna lubi rower, piłkę,
lato łódki i kajaki.
Jesień rolki, hulajnogi,
Zima narty, łyżwy, sanki.
3. Wiosna stawia babki z piasku,
Lato kąpie się w basenie,
Jesień spaceruje w lesie,
zima śnieg w bałwanka zmienia.
https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/431413/

Temat kompleksowy:
„Jesteśmy bezpieczni”
Termin realizacji:16-20 września 2019 roku
Zadania:
 Skupimy naszą uwagę na znakach drogowych i przejściu dla
pieszych, a także na bezpieczeństwie w domu, w kontakcie z
nieznajomymi,

a

także

na

postępowaniu

w

sytuacjach

zagrażających życiu, takich jak pożar;
 Utrwalimy jak niezwykle ważna jest znajomość przez dzieci
dokładnego adresu zamieszkania oraz imienia i nazwiska w
przypadku np. zgubienia się.
 Przypomnimy sobie numery alarmowe.
 „Postaci z Bajek” będziemy realizować zadania w ramach
Ogólnopolskiego programu: „Uczymy dzieci programować”;
 W ramach przedszkolnego programu „Literka w Krainie
Baśni” – poznamy baśń o „Brzydkim Kaczątku”;
 Wykonamy

pracę

plastyczną

techniką

mieszaną

„Sygnalizacja”.


„Samochody i garaże” - będziemy rozwijać umiejętności

liczenia poznamy magiczne „Matematyczne Ogrody Willy’ego”.
 Będziemy

rozwijać mowę poprzez wypowiedzi na temat

wierszy i opowiadań.
 Będziemy aktywnie słuchać muzyki, poznamy utwór „La
rapsa”;

„Numery Alarmowe”
Piosenka z repertuaru zespołu „Śpiewające Brzdące”

Jedno połączenie,
Czy się domyślicie?
Może uratować
Komuś cenne życie.
Ref: Jeden, jeden, dwa!
Jeden, jeden, dwa!
Numer ratunkowy,
Każde dziecko zna! / x2
2. Gdy jest niebezpiecznie
Musisz być gotowy,
I zadzwonić pod ten
Numer alarmowy!
https://www.printoteka.pl/hg/materials/item/3485

Temat kompleksowy:
„Dbam o siebie i o środowisko”
Termin realizacji:23-27 września 2019 roku
Zadania:
 Będziemy doskonalili umiejętności przeliczania i klasyfikowania
(W Matematycznych Ogrodach Willy’ego) Poznamy graficzny obraz
liczby 2.
 Będziemy zajmować się tematem dbania o zdrowie i środowisko.
 Utrwalimy nazwy części ciała człowieka i zapoznamy się z
najważniejszymi organami wewnętrznymi, takimi jak m.in. mózg,
płuca, serce. Aby zrozumieć działanie niektórych z nich, posłużyliśmy
się doświadczeniami, np. poznamy pojemność naszych płuc dzięki
dmuchaniu balonów.
 zajmiemy się tematem zmysłów człowieka, wykorzystamy do tego
wiele różnorodnych doświadczeń, poznamy w ten sposób działania i
funkcję wzroku, słuchu, dotyku i węchu.
 Przypomnimy sobie zasady zdrowego odżywiania, wspólnie
przygotujemy zdrowy sok warzywno-owocowy;
 podczas wielu zabaw i gier edukacyjnych zapoznały się z pierwszą
literą – O. W celu lepszego zapamiętania jej kształtu, dzieci
wykonają polisensoryczne szablony do albumu, do którego będą
dokładały poznawane litery i liczby.
https://www.superkid.pl/lamiglowki-przyroda-ekologia

„Piosenka o niezdrowym jedzeniu”
Muz.sł. Jerzy Kobyliśnki
Trzęsą mi się rączki, kiedy widzę paczki
Pączek niech się dowie, że wybieram zdrowie
Trzęsą mi się łydki, kiedy widzę frytki
Frytka niech się dowie, że wybieram zdrowie.
Hej, hej, raz i dwa
Witaminy wolę ja.
Hej, hej, raz dwa trzy
Wolisz je i ty.

Mleczna czekolada w sadło się odkłada
Chipsy znów mnie kuszą, ale odejść muszą
Rozum podpowiada: jesteś tym co zjadasz
A więc mądre dzieci niech nie jedzą śmieci.

Cukru całe mrowie niszczy moje zdrowie
Tłuszcz jak ludożerca co dzień mnie uśmierca
Mówię więc otwarcie porzuć takie żarcie
Nie ma przebaczenia dla złego jedzenia.
https://www.tapetus.pl/201253,rozne-owoce.php

