GRUPA III
4-5 latki
„Wesołe Nutki”

PAŹDZIERNIK
TEMAT KOMPLEKSOWY NR. 1:

„Jesień w sadzie”
Termin realizacji 2.10-6.10.2017 rok

Treści programowe:

 Jesień.
Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia
słowa sad.
Nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki,
kompoty).
Poznawanie wybranych owoców egzotycznych.
 Rozwijanie intuicji geometrycznej.
Nazywanie figur geometrycznych.

„Jesienią” - wiersz M. Konopnickiej
Jesienią, jesienią
sady się rumienią,
czerwone jabłuszka
pomiędzy zielenią.
Czerwone jabłuszka,
złociste gruszeczki,
świecą się jak gwiazdy
pomiędzy listeczki.
Pójdę ja się, pójdę
pokłonić jabłoni,
może mi jabłuszko
w czapeczkę uroni.
Pójdę ja do gruszy,
nadstawię fartuszka,
może w niego wpadnie
jakaś śliczna gruszka.
Jesienią, jesienią,
sady się rumienią,
czerwone jabłuszka
pomiędzy zielenią.

Rysunek 1: www.mamydzieci.pl

Wiersz "Wpadła gruszka do fartuszka"
Wpadła gruszka do fartuszka,
a za gruszką dwa jabłuszka.
A śliweczka wpaść nie chciała,
bo śliweczka niedojrzała.
Rysunek 2: www.tapeta-wazon-gruszki-jablka-liwkikieliszek.na-pulpit.com

Opracowała i przygotowała Joanna Trutkowska

TEMAT KOMPLEKSOWY NR. 2:

„Jesień na działce”
Termin realizacji 9.10-13.10.2017 rok

Treści programowe:
 Jesień.
Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za
pomocą wzroku, dotyku, zapachu, smaku.
Nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki,
kompoty).
Poznawanie wybranych owoców egzotycznych.
 Rozwijanie intuicji geometrycznej.
Nazywanie figur geometrycznych.
„Pomidorek” - piosenka słowa H. Łochocka i muzyka M. Sawa
Wyrósł pomidorek mały i zielony,
pięknie się rozejrzał na obie strony.
Tam czerwony goździk, tutaj różę widzi,
więc się zieloności swojej zawstydził.
Ref.: Pomi, pomi, pomidorek
krasnym okrył się kolorem,
płaszczyk włożył gładki, nowy –
pomi, pomi, pomidorowy.
Rysunek 3: www.gotujmy.pl

A ten pomidorek
dobrze jest nam znany,
dobrze jest nam znany, bardzo lubiany.
Bo i kolor ładny, i potrawa zdrowa –
zupa lub sałatka pomidorowa.
Ref.: Pomi, pomi, pomidorek…

„Urodziny marchewki” - piosenka (autor i kompozytor nieznani)
Na marchewki urodziny
zeszły wszystkie się jarzyny.
A marchewka gości wita
i o zdrowie grzecznie pyta. (bis)
Kartofelek podskakuje,
burak z rzepką już tańcuje.
Pan kalafior z krótką nóżką
biegnie szybko za pietruszką. (bis)
Kalarepka w kącie siadła,
ze zmartwienia aż pobladła.
Tak się martwi, płacze szczerze,
nikt do tańca jej nie bierze. (bis)
Wtem pomidor nagle wpada,
kalarepce ukłon składa.
„Moja blada kalarepko,
tańczże ze mną, tańczże krzepko”. (bis)

Rysunek 4: www.blogiceo.nq.pl

Wszystkie pary jarzynowe
już do tańca są gotowe.
Gra muzyczka, to poleczka,
wszyscy tańczą już w kółeczkach. (bis)

Opracowała i przygotowała Joanna Trutkowska

TEMAT KOMPLEKSOWY NR. 3:

„Nasze rodziny”
Termin realizacji 16.10-20.10.2017 rok
Treści programowe:
 Podawanie informacji na temat swojej rodziny.
Podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują.
Określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych
członków rodziny.
Podawanie powiązań między członkami rodziny, np. Babcia to mama
mamy lub mama taty.
Wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom.
Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów
wspólnego spędzania czasu, pojawienia się nowego potomka.
 Wzmacnianie więzów w rodzinie.
Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie
wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
 Rozwijanie intuicji geometrycznej.
Nazywanie figur geometrycznych.

„Wiersz dla mamy” - wiersz I. Landau
Moja kochana mamusiu!
To dla ciebie ten wierszyk,
dla ciebie słońce i chmury,
dla ciebie tęcza i wietrzyk.
Wiosną i latem – kwiaty,
jesienią – liście jesienne…
Bądź szczęśliwa, mamusiu,
dziś, jutro i codziennie!

„Maszerują przedszkolaki” piosenka z repertuaru Wydawnictwa Akord – Śpiewające Brzdące
Maszerują przedszkolaki: raz, dwa, trzy. (bis)
I dziewczyny, i chłopaki: raz, dwa, trzy. (bis)
I trzymają się za ręce: raz, dwa, trzy. (bis)
Buzie ładnie uśmiechnięte: raz, dwa, trzy. (bis)

Ref.: Idziesz ty, idziesz ty,
idę ja, idę ja,
idę ja, idziesz ty,
na raz, dwa trzy.
Rysunek 5: www.sowkiz5.blogspot.com

Idą rzędem przedszkolaki: raz, dwa, trzy. (bis)
W pociągu bawią się dzieciaki: raz, dwa, trzy. (bis)
Na stacyjkę zaraz wjadą: fu, fu, fu. (bis)
Ciągną wagon z czekoladą: mniam, mniam, mniam. (bis)

Ref.: Zjesz ją ty, zjesz ją ty,
zjem ją ja, zjem ją ja,
zjem ją ja, zjesz ją ty,
na raz, dwa, trzy.
Idą kaczki przedszkolaczki: kwa, kwa, kwa. (bis)
Mają chusty i kubraczki: ha, ha, ha. (bis)
Głośno kaczym dziobem kłapią: kłap, kłap, kłap. (bis)
I do wody szybko skaczą: chlap, chlap, chlap. (bis)

Ref.: Skaczesz ty, skaczesz ty,
skaczę ja, skaczę ja,
skaczę ja, skaczesz ty,
na raz, dwa, trzy.
Opracowała i przygotowała Joanna Trutkowska

TEMAT KOMPLEKSOWY NR. 4:
„Nasi domowi ulubieńcy”
Termin realizacji 23.10-27.10.2017 rok
Treści programowe:
 Przyroda w sali, w domu.
Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich,
wizyt u weterynarza, zapewnienia odpowiedniego miejsca na odpoczynek
i sen, wychodzenia na spacer.
Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.
 Rozwijanie intuicji geometrycznej.
Nazywanie figur geometrycznych.
„Popatrzcie na jamniczka” piosenka, słowa D. Gellner, muzyka B. Kolago

Popatrzcie na jamniczka!
Wyturlał się z koszyczka,
zaczaił się na babcię
i porwał babci kapcie.
Ref.: A jak spał, a jak spał,
Taką grzeczną minę miał!

bis

Poszarpał chustkę w róże
i zrobił dwie kałuże,
i moją nową lalkę
zaciągnął pod wersalkę.
Ref.: A jak spał…
A teraz gdzieś ucieka
i szczeka, szczeka, szczeka.
Łapiemy więc jamniczka,
niech wraca do koszyczka.
Ref.: A jak spał…
Pod stołem jest koszyczek,

Rysunek 6: www.canstockphoto.pl

w koszyczku śpi jamniczek.
Jamniczek sobie śpi,
jak się zbudzi, będzie zły!!!
„Chory kotek” - wiersz W. Grodzieńskiej
Wyszedł kotek na deszczyk,
dostał kaszlu i dreszczy.
Boli głowa i oczy,
nogi w błocie przemoczył.
Kładzie mama koteczka
do ciepłego łóżeczka.
Bierze synka za rączkę:
- Oj, masz, synku, gorączkę!
Przyszedł tatuś wieczorem
z siwym panem doktorem.
- Ratuj, panie doktorze,
bo z syneczkiem wciąż gorzej.
Doktor kotka opukał,
Okularów poszukał
i powiada:
- Dam ziółka,
będziesz zdrowy jak pszczółka,
Dam ci proszki na dreszcze
i poleżysz dzień jeszcze.
Ale lepsze niż proszki
są na deszcze kaloszki.

Rysunek 7: www.garazilustracji.blogspot.com

Opracowała i przygotowała Joanna Trutkowska

