ZADANIA REALIZOWANE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU W GRUPIE DRUGIEJ
„WIEWIÓRKI „
TEMATY KOMPLEKSOWE:
1. Idzie jesień...przez ogród i sad
2. Idzie jesień …. Do zwierząt
3. Co z czego otrzymujemy
4. Idzie jesień …z deszczem

Temat kompleksowy: Idzie jesień...przez ogród i sad
Termin realizacji:01-05.10.2018
Zadania:
 Poznamy jesienne owoce i warzywa
 Będziemy śpiewać piosenki i postaramy się je zapamiętać
 Będziemy próbować owoce i warzywa
 Będziemy uczestniczyli we wspólnych zabawach
 Będziemy liczyć przedmioty
Piosenka „Owoce i warzywa”
(sł. i muz. B. Forma)
1.Gruszki, śliwki, jabłka,
ludzie je zjadają,
wiele w sobie mają.

Ref.: Witamina A, witamina C
są w owocach i warzywach.
każdy o tym wie.
2.Groszek, pomidor
i inne warzywa
zdrowe i dlatego
często je spożywaj.

Ref.: Witamina A…
3.Zupa jarzynowa,
przecier ogórkowy.
Jedz warzywa i owoce,
będziesz zawsze zdrowy.

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/akwarela-jesienneliście-ramki_2729897.htm

Temat kompleksowy: Idzie jesień …do zwierząt
Termin realizacji:08-12.10.2018
Zadania:







Poznamy zwyczaje wiewiórki
Będziemy rozwijać sprawność ruchową i artykulacyjną
Zapoznamy się ze sposobem przygotowania zwierząt do zimy
Będziemy rozwijać zdolności wokalne
Będziemy poszerzać wiedzę na temat wybranych zwierząt leśnych
Będziemy rozwijać umiejętności liczenia-stosowanie liczebników głównych w
zakresie 4
Posypały się listeczki
Lucyna Krzemieniecka
Posypały się listeczki
dookoła
To już jesień te listeczki
z wiatrem woła.
Lecą liście, lecą z klonu
i kasztana,
Będą z liści bukieciki złote
dla nas.
Nazbieramy, postawimy na stoliku
Będzie radość
z tych pachnących
bukiecików

http://www.freevectors.com/autumn-leaves/

Temat kompleksowy: Co z czego otrzymujemy
Termin realizacji :15-19.10.2018
Zadania:






Poznamy etapy produkcji papieru, chleba i cukru
Będziemy próbować przezwyciężać niechęć do jedzenia nieznanych potraw
Będziemy liczyć wyodrębnione przedmioty z wymienianiem liczebników
Będziemy dobierać przedmioty w pary funkcyjne
Będziemy słuchać piosenek w prostej linii melodycznej

Piosenka pt. Jak powstaje chleb (sł. i muz. B. Forma)
1.Dojrzało zboże,
kombajn je ścina,
młóci i ziarno
wiezie do młyna.
Ref.: Będą ciasteczka,
bułki chrupiące,
chleby, rogale
smaczne, pachnące.
Ref.: Będą ciasteczka…
3.Już piekarz z mąki
ciasto wytwarza,
to ważna sprawa
jest dla piekarza.
Ref.: Z ciasta upiecze
bułki chrupiące,
chleby, rogale
smaczne, pachnące
http://www.freevectors.com/autumn-leaves-branch/

Temat kompleksowy: Idzie jesień … z deszczem
Termin realizacji :22-26.10.2018
Zadania:







Poznamy rolę wody w życiu człowieka
Będziemy rozwijać koncentrację uwagi
Będziemy rozwijać koordynację wzrokowo –ruchową
Będziemy kształtować poczucie rytmu
Utrwalimy pojęcia: duży, mały
Będziemy rozwijać umiejętności wokalne
W sadzie
S. Todorski
Do mojego sadu
rankiem przyleciała
jeszcze trochę senna
sroczka czarno - biała.
Zobaczyła jabłko
wśród gęstwy gałęzi.
- Pewnie jest mu nudno
wisieć na uwięzi...
Zabiorę je z sobą,
może przyda mi się,
po co ma samotnie
na tym drzewie wisieć.

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/kolorowe-jesienneliscie_927424.htm

Opracowała M. Klata

