ZADANIA NA PAŹDZIERNIK – GRUPA XVI
LEŚNE SKRZATY
TYDZIEŃ I
Temat tygodnia: Dary jesieni
Termin realizacji: 30.09.2019 – 04.10.2019

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:














„Jakie dary niesie ze sobą jesień?” – rozmowa na temat jesieni.
„Robimy zupę jarzynową” – zabawa dramowa.
Kształtowanie nawyków higienicznych.
Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Rozwijanie umiejętności rozróżniania i nazywania popularnych owoców
Utrwalenie zmysłów smaku i węchu.
Zbieramy grzyby – nauka słów piosenki.
Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
Rozmowa na temat grzybów jadalnych i trujących.
Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze.
„Pójdziemy na wycieczkę” – rozmowa o bezpieczeństwie i przebiegu wycieczki.
Rozmowa na temat bezpieczeństwa w kuchni.
„Sok z malin” – przygotowanie soku owocowego.

Piosenka: Zbieramy grzyby sł. Agnieszka Galica
muz. Tadeusz Pabisiak
Z wielkim koszem idzie jesień po lesie.
Co w tym koszu pani jesień nam niesie?
Ref: Kurki, rydze i maślaki,
Borowiki i kozaki pozbieramy dziś. x2
Muchomora ominiemy z daleka.
Niech muchomor na złe muchy tu czeka.
Ref: Kurki…
Poszukamy żółtych kurek pod sosną.
Nad potokiem smaczne rydze nam rosną.
Ref: Kurki…

https://pl.123rf.com

Zbieramy kasztany autor Władysław Broniewski

Zbieramy kasztany,
robimy w nich dziurki,
a wtedy je można
nawlekać na sznurki.
Tak robi się lejce,
naszyjnik z korali.
Kasztany, kasztany
będziemy zbierali.

TYDZIEŃ II
Temat tygodnia: Dbamy o zdrowie.
Termin realizacji: 07.10.2019 – 11.10.2019

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:











Dlaczego musimy jeść różne potrawy? – rozmowa na temat zdrowego odżywiania
Śniadanie, obiad, kolacja i … podwieczorek – rysowanie dań, krojenie i spożywania jabłka
Piramida żywienia – zasady żywienia
Co potrafi czterolatek – rozmowa na temat umiejętności dziecka czteroletniego na podstawie
doświadczeń dzieci i wiersza Mam cztery lata
Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Wzmacnianie siły ramion, nóg i tułowia.
Piosenka na chłodne dni – nauka piosenki
Jesienne ubranie – wykonanie plakatu
Dlaczego chodzę do lekarza? – rozmowa na temat wizyt u lekarza
Aby nasze ząbki się błyszczały – prezentacja technik mycia zębów
Dlaczego trzeba myć zęby? – eksperyment

Piosenka: Piosenka na chłodne dni
sł. Agnieszka Galica muz. Tadeusz Pabisiak
Umiem włożyć już buciki, kurtkę zapiąć na guziki
Ref: Chociaż trochę chłodno dziś, to na spacer trzeba iść. x2
Wkładam czapkę i sweterek, mogę iść już na spacerek.
Ref: Chociaż…
Rękawiczki, ciepły szalik, zimno mi nie będzie wcale.
Ref: Chociaż…

https://pl.123rf.com

Rymowanka – Sport to zdrowie
Na paluszki się wspinamy, w górę rączki wyciągamy,
Do podłogi dotykamy i ze sobą się witamy. Dzień Dobry!
Każdy o tym wnet się dowie, biegi, skoki czy przysiady, dla leniwych nie ma rady.
Skok do góry, rzut piłeczką byś mógł chodzić dumnie z teczką.

TYDZIEŃ III
Temat tygodnia: Jesienią w parku i w lesie
Termin realizacji: 14.10.2019 – 18.10.2019

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:










Co zmienia się wokół nas jesienią – wycieczka w okolice przedszkola
Co mówi moja twarz? – zabawa dydaktyczna. Wdrażanie dzieci do rozpoznawania
stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy
Jesienne drzewa – wdrażanie do określania wysokości drzew za pomocą określeń:
wysokie, niskie.
Wprowadzenie piosenki – Farby
Dlaczego jesień jest kolorowa? – uwrażliwianie dzieci na piękno barw w przyrodzie
Kto to jest artysta? – rozmowa dotycząca różnych rodzajów sztuki
Jesień – wykonanie makiety z materiałów przyrodniczych
Czy dam radę ci pomóc? – rozmowa na temat jak zwierzęta przygotowują się do zimy
Zwierzęta i rośliny jesienią – quiz przyrodniczy

Piosenka: Farby sł. Agnieszka Galica muz. Tadeusz Pabisiak
Ref: Pudełeczko małe, w tym pudełku skarby.
Cieniutki pędzelek, kolorowe farby. x2
Namaluję żółte słonko na niebieskim niebie
Kwiaty na zielonej łące i domek dla ciebie.
Ref: Pudełeczko małe…

Zabawa paluszkowa – Deszczowy spacerek
Poszła pani na spacerek.
Deszczowe chmury przywiał wiaterek.
Gdy daleko od domu już była,
Deszcz zaczął padać – parasol rozłożyła.
Gdy kropla za kroplą spadała,
Pani pod parasol się schowała.
Gdy deszczyk przestał padać,
Parasol złożyła i do domu wróciła

https://atlanty.pl/images/2013/02/paleta.png

TYDZIEŃ IV
Temat tygodnia: Zabawy na jesienne wieczory.
Termin realizacji: 21.10.2019 – 25.10.2019

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:










Malowanie ziemniakami – tworzenie odbitek na papierze, rozwianie kreatywności
Malowanie na mleku – eksperyment
Kto ze mną zatańczy? – rozmowa na temat różnych gatunków tańców
Wprowadzenie piosenki Gdy dzieci tańczą.
Zajęcia o emocjach – przeciwstawne emocje związane z odbiorem sztuki, filmu
Jak trzeba się zachowywać w teatrze?
Jestem aktorem – wspólna recytacja wiersza Kotek Juliana Tuwima
Co to za zwierzę? – zabawa dydaktyczna
Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci

Kotek – autor Julian Tuwim
Miauczy kotek: miau!
- Coś ty, kotku, miał?
- Miałem ja miseczkę mleczka,
Teraz pusta jest miseczka,
A jeszcze bym chciał.
Wzdycha kotek: o!
- Co ci, kotku, co?
- Śniła mi się wielka rzeka,
Wielka rzeka, pełna mleka
Aż po samo dno.
Pisnął kotek: pii...
- Pij, koteczku, pij!
Skulił ogon, zmrużył ślipie,
Śpi - i we śnie mleczko chlipie,
Bo znów mu się śni.

https://pixers.it

TYDZIEŃ V
Temat tygodnia: Listopadowe wspomnienia
Termin realizacji: 28.10.2019 – 31.10.2019

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:










Dlaczego odwiedzamy groby tych, którzy odeszli? – rozmowa na temat zmarłych
członków rodziny na podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania Pudełko w kwiaty
Globalne czytanie wyrazów; mama, tata, brat, siostra.
Polka – nauka tańca. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji
ruchowej
Kto jest na tym zdjęciu? – rozmowa na temat rodziny na podstawie przyniesionych
zdjęć i wiersza Joanny Papuzińskiej Fotografie
W czym pomaga nam robot kuchenny? – zapoznanie ze sprzętem gospodarstwa
domowego i jego możliwościami
Zestaw ćwiczeń ruchowych – kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu
Jakie znam zabawy moich dziadków z dzieciństwa?
Zgadnij kto jest kto? – rozwiązywanie i układanie zagadek dotyczących członków
rodziny
Moja rodzina – wykonanie plakatu Drzewo genealogiczne rodziny.

Fotografie – autor Joanna Papuzińska
Lubię sobie podumać nad zdjęciami w albumach.
Lubię popatrzeć sobie na czas, co gdzieś już
pobiegł.
Mama jak była mała, przebrana za kotka.
Młodzi babcia i dziadek schodzą z jakiejś góry
Nieznajomy wujaszek i nieznajoma ciotka
Tato w czapce wojskowej, okropnie ponury.
Rodziców ślub i wesele.
Andzia, Zuzia, Januszek, Zosia, Hania, Felek.
A tu łyse niemowlę gryzie własną nogę.
To mam być ja?
Ratunku!
Uwierzyć nie mogę!

Opracowała Joanna Gracz

