ZADANIA NA WRZESIEŃ
DLA GRUPY II
Tematy
Kompleksowe

https://clipartxtras.com/download/25240e272a7832a43fa6cf0acf7db18dd0cdc403.html

1. „To jestem ja”
Termin realizacji: 03.09-7.09.2018

2. „Jestem przedszkolakiem”
Termin realizacji: 10.09-14.09.2018

3. „Moja droga do przedszkola”
Termin realizacji: 17.09-21.09.2018

4. „Idzie Jesień… przez park, las”
Termin realizacji: 24.09-28.09.2018

Temat kompleksowy nr 1
„To jestem ja”
Termin realizacji: 3.09-7.09.2018

Zadania dydaktyczne:
✔ Będziemy poznawali imiona dzieci z grupy
✔ Będziemy uczestniczyli we wspólnych zabawach
✔ Będziemy nazywać przedmioty i ich kolory
✔ Posłuchamy piosenek i postaramy się je zapamiętać
✔ Posłuchamy wiersza „Mam trzy lata” I. Suchorzewskiej
✔ Będziemy porównywać przedmioty i klasyfikować ich ze względu na jakość

https://clipartxtras.com/download/a63952cfe33a2bb04322c86249c685e55dea3f96.html

Irena Suchorzewska
Mam trzy lata
Mam trzy lata, trzy i pół,
Brodą sięgam ponad stół.
Do przedszkola chodzę z workiem
I mam znaczek z muchomorkiem.
Pantofelki ładnie zmieniam,
Myję ręce do jedzenia.
Zjadam wszystko z talerzyka,
Tańczę, kiedy gra muzyka.
Umiem wierszyk o koteczku,
O tchórzliwym koziołeczku
I o piesku co był w polu,
Nauczyłam się w przedszkolu.

Temat kompleksowy nr 2.
„Jestem przedszkolakiem”
Termin realizacji: 10.09-14.09.2018

Zadania dydaktyczne:
✔ Utworzymy wspólnie przyjazną atmosferę w grupie
✔ Nauczymy się zwracać uwagę na samodzielne wykonanie czynności samoobsługowych
✔ Będziemy przestrzegać wspólnie zasad panujących w grupie
✔ Nauczymy się wypowiadać na dany temat
✔ Zwrócimy uwagę na samodzielnie posługiwanie się łyżką i widelcem
✔ Wykonany ciekawe prace plastyczne
✔ Posłuchamy wiersza „Samochwała” Jana Brzechwy

https://clipartxtras.com/download/aef09b72b0416ba658daf76bf81c0c152f1b13cb.

Jan Brzechwa
Samochwała
Samochwała w kącie stała
I wciąż tak opowiadała:
"Zdolna jestem niesłychanie,
Najpiękniejsze mam ubranie,
Moja buzia tryska zdrowiem,
Jak coś powiem, to już powiem,
Jak odpowiem, to roztropnie,
W szkole mam najlepsze stopnie,
Śpiewam lepiej niż w operze,
Świetnie jeżdżę na rowerze,
Znakomicie muchy łapię,
Wiem, gdzie Wisła jest na mapie,
Jestem mądra, jestem zgrabna,
Wiotka, słodka i powabna,
A w dodatku, daję słowo,
Mam rodzinę wyjątkową:
Tato mój do pieca sięga,
Moja mama - taka tęga
Moja siostra - taka mała,
A ja jestem – samochwała!

Temat kompleksowy nr 3.

3. „Moja droga do przedszkola”
Termin realizacji: 17.09-21.09.2018

Zadania dydaktyczna:

✔ Poznamy zasady ruchu drogowego
✔ Będziemy uczestniczyli we wspólnych zabawach
✔ Rozpoznamy wybrane znaki drogowego
✔ Posłuchamy piosenek oraz postaramy się zapamiętać tekst i melodię
✔ Będziemy uczestniczyli w zabawach z elementem naśladownictwa

https://clipartxtras.com/download/f90d79762ecc850a5b8c5eeac3d3a086805b34c8.html

B. Forma
Na skrzyżowaniu
1.Zielone światło,
jak liść zielone
teraz przejść mogę
na drugą stronę,
i trzymam mocno
mamę za rękę,
nucąc wesoło
swoją piosenkę.
Ref.: Światła drogowe
znaki nam dają,
światła drogowe
do nas mrugają,
i teraz głośno
powiem wam:
nigdy przez ulicę
nie przechodzę sam!
2.Czerwone światło,
jak mak czerwone.
Stop! Nie przechodzę
na drugą stronę.
Cierpliwie czekam
i mamy rękę
wciąż mocno trzymam,
nucąc piosenkę
Ref.: Światła drogowe
znaki nam dają,
światła drogowe
do nas mrugają,
i teraz głośno
powiem wam:
nigdy przez ulicę
nie przechodzę sam!

Temat kompleksowy nr 4.

4. „Idzie Jesień… przez park, las”
Termin realizacji: 24.09-28.09.2018

Zadania dydaktyczne:

✔ Będziemy rozpoznawać i nazywać dary jesieni
✔ Będziemy rozwijali umiejętność klasyfikowania
✔ Będziemy robili ciekawe prace
✔ Poszerzymy doświadczenia plastyczne z wykorzystaniem różnych materiałów
przyrodniczych
✔ Stworzymy warunki do wzbogacenia słownictwa czynnego
✔ Będziemy rozwijali umiejętność klasyfikowania przedmiotów za względu na
wielkość
✔ Nauczymy się piosenki

https://clipartxtras.com/download/2cc59c9ccbb846fd6486bbf58a029c2d7660ff91.html

Kolorowe listki
T . Pabisiak
1. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.
Kolorowe listki na wietrze szumiały.
Szu, szu, szu, szumiały wesoło.
Szu, szu, szu, wirowały w koło.
2...Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.
Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
Hop, hop, hop, tak sobie skakały.
Hop, hop, hop, w koło wirowały.
3. Kolorowe listki spadły już na trawę.
Kolorowe listki skończyły zabawę.
Cicho, sza, listki zasypiają.
Cicho, sza, oczka zamykają

Opracowała A. Łoginow

