GRUPA V
„Jagódki”
Wrzesień
http://annf.bloog.pl/kat,724383,index.html?smoybbtticaid=61a8a8

Tematy kompleksowe:

w Przedszkolu
03–07.09.2018r.

Wakacyjne
wspomnienia
10–14.09.2018 r.

Jesteśmy

bezpieczni
17 – 21.09.2018r.

IDZIE JESIEŃ…
PRZEZ OGRÓD I SAD

24 – 28.09.2018r.
Opracowała: Izabela Świder

1. Temat:

w Przedszkolu

Termin realizacji: 03–07.09.2018r.
 Przywitamy się wesoło i radośnie po wakacjach;
 Będziemy się integrować oraz tworzyć wzajemne relacje oparte na
szacunku, akceptacji i miłości;
 Poznamy siebie i naszą salę;
 Poćwiczymy umiejętność
przedstawiania się;
 Pobawimy się przy piosence pt.:
„Wesoła zabawa” (sł. i muz. B.
Forma)
 Poznamy osoby pracujące w grupie
i w przedszkolu oraz topografię
przedszkola – budynku i ogrodu
przedszkolnego;
 Odnajdziemy nasze znaczki;

https://pl.pinterest.com/pin/531706299730259903/

 Poznamy zasady panujące w przedszkolu i w grupie;
 Przypomnimy sobie zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętów
sportowych i urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
 Przeczytamy wiersz pt.: „Moi mili” (M. Strzałkowska);
 Policzymy różne przedmioty w sali i na podwórku;

Wesoła zabawa
B. Forma

1. Jedna noga, druga noga,
Tupiemy nogami.
Jeśli tylko masz
ochotę,
Potup razem z nami.
2. Tupu – tupu, tup,
tup,
Raz, dwa, trzy,
Teraz ze mną
tupiesz ty. (bis)
3. Jedną rękę, drugą
rękę
Teraz podam tobie.
W małych kołach
dookoła
Zatańczymy sobie.
4. Ruszam głową, mrugam okiem,
Uginam kolana,
Klaszczę w dłonie i wesoło
Ćwiczę już od rana.

https://pl.pinterest.com/pin/431149364301407388/

Moi mili
M. Strzałkowska

http://pp32.edunet.tarnow.pl/pl/piose/dsaaddd/rt

2. Temat:

Wakacyjne
wspomnienia

Termin realizacji: 10–14.09.2018

r.

 Porozmawiamy o wakacjach, o tym co robiliśmy i gdzie byliśmy w
czasie wakacji;
 Zastanowimy się, gdzie jest morze, a gdzie góry?

Zapoznamy się z mapą Polski i
charakterystycznymi cechami
krajobrazów górskich, nadmorskich i
leśnych;

Porozmawiamy o tym, czym
podróżowaliśmy w czasie wakacji
https://pl.pinterest.com/pin/66357794493877218/

 Posłuchamy wiersza Juliana Tuwima pt.: „Lokomotywa”;
 Wykonamy techniką kolażu pracę plastyczną pt.: „Statek”;
 Rozwiniemy nasze umiejętności matematyczne poprzez liczenie i
nazywania podstawowych figur geometrycznych w Ogrodach
liczbowych Willy’ego;
 12.09.2018r. obejrzymy teatrzyk pt.
„Brzydkie Kaczątko” (na podstawie baśni
H. CH. Andersena);
 Pobawimy się wesoło przy piosence pt.:
„Komar” z płyty „Kiedy maluchy
zmieniają się w zuchy”, A. Jendryka, A.
Kaczmarczyk, M. Wojtkowiak, KLANZA


Korzystając z pogody pobawimy się na
przedszkolnym placu zabaw.
https://pl.pinterest.com/pin/143904150577512418/

Lokomotywa
Julian Tuwim

Stoi na stacji lokomotywa,
Ciężka, ogromna i pot z niej spływa:
Tłusta oliwa.
Stoi i sapie, dyszy i dmucha,
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha:
Buch - jak gorąco!
Uch - jak gorąco!
Puff - jak gorąco!
Uff - jak gorąco!
Już ledwo sapie, już ledwo zipie,
A jeszcze palacz węgiel w nią sypie.
Wagony do niej podoczepiali
Wielkie i ciężkie, z żelaza, stali,
I pełno ludzi w każdym wagonie,
A w jednym krowy, a w drugim konie,
A w trzecim siedzą same grubasy,
Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy,
A czwarty wagon pełen bananów,
A w piątym stoi sześć fortepianów,
W szóstym armata - o! jaka wielka!
Pod każdym kołem żelazna belka!
W siódmym dębowe stoły i szafy,
W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy,
W dziewiątym - same tuczone świnie,
W dziesiątym - kufry, paki i skrzynie.
A tych wagonów jest ze czterdzieści,
Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści.
Lecz choćby przyszło tysiąc atletów
I każdy zjadłby tysiąc kotletów,
I każdy nie wiem jak się wytężał,
To nie udźwigną, taki to ciężar.

https://merlin.pl/lokomotywa-ksiazeczka-rozkladana-julian-tuwim/4560490/

Nagle - gwizd!
Nagle - świst!
Para - buch!
Koła - w ruch!
Najpierw - powoli jak żółw – ociężale,
Ruszyła - maszyna - po szynach - ospale,
Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem,
I kręci się, kręci się koło za kołem,
I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej,
I dudni, i stuka, łomoce i pędzi,
A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na wprost!
Po torze, po torze, po torze, przez most,
Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las,
I spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas,
Do taktu turkoce i puka, i stuka to:
Tak to to, tak to to , tak to to, tak to to.
Gładko tak, lekko tak toczy się w dal,
Jak gdyby to była piłeczka, nie stal,
Nie ciężka maszyna, zziajana, zdyszana,
Lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana.

http://www.book.hipopotamstudio.pl/?p=846

A skądże to, jakże to, czemu tak gna?
A co to to, co to to, kto to tak pcha,
Że pędzi, że wali, że bucha buch, buch?
To para gorąca wprawiła to w ruch,
To para, co z kotła rurami do tłoków,
A tłoki kołami ruszają z dwóch boków
I gnają, i pchają, i pociąg się toczy,
Bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy,
I koła turkocą, i puka, i stuka to:
Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to!…
https://pl.pinterest.com/pin/122300946111912769/

Komar
(z płyty „Kiedy maluchy zmieniają się w
zuchy”,
A. Jendryka, A. Kaczmarczyk, M.
Wojtkowiak, KLANZA)

Leci komar na wycieczkę.
Bzyku, bzyku, tralala.
Przez polanę i przez
rzeczkę.
Tam przyjaciół ma.
https://pl.pinterest.com/pin/378232068685961940/

Ref.: Bzzy, bzzy, bzzy,
bzzy, bzzy, bzzy,
Raz, dwa, trzy, lecisz ty!

https://pl.pinterest.com/pin/322711129534329548/

3. Temat:

Jesteśmy

bezpieczni
Termin realizacji: 17 – 21.09.2018r.

 Będziemy kształtować umiejętność wypowiadania się na temat domu jako
miejsca zamieszkania;
 Zwrócimy uwagę na to komu i w jakich sytuacjach można podawać swój
adres, a komu nie;
 Porozmawiamy o zachowaniu ostrożności w kontaktach z nieznajomymi oraz
zasadach bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami;
 Omówimy podstawowe zasady ruchu drogowego i
poruszania się pieszo;
 Zapoznamy się z numerem alarmowym 112;
 Pobawimy się w zabawy symulacyjne z przejściem
dla pieszych;
 Poznamy piosenkę „Gapa” oraz zaśpiewamy z
pokazywaniem piosenkę „Samochody”, sł. i muz. R.
Szczypior

https://pl.pinterest.com/pin/483503709976690277/

 Poćwiczymy posługiwanie się pojęciami na, obok, przed, za.
 Rozwiniemy umiejętności matematyczne poprzez liczenie i grupowanie
przedmiotów do pary;
 Będziemy aktywnie uczestniczyć w zabawach na świeżym powietrzu;
 Wykonamy pracę plastyczną „Samochód” techniką kolażu, tworząc
konstrukcję przestrzenną w kształcie samochodu.

Gapa
autor nieznany

http://pp32.edunet.tarnow.pl/pl/piose/saaa/jtyy?printMode=t

Samochody
sł. i muz. R. Szczypior

1. Po ulicy, w obie strony
jadą szybko samochody,
głośno trąbią i skręcają,
bo zielone światło mają.
Ref. Wolniej, proszę! Hola! Hola!
Właśnie idę do przedszkola
2. Roześmiane autobusy
wszystkim robić chcą psikusy,
burczą, warczą i mrugają,
na wycieczkę zapraszają.

https://nl.freepik.com/vrije-vector/kinderen-oversteken-van-de-straat_1020646.htm
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4. Temat:

IDZIE JESIEŃ…
PRZEZ OGRÓD I SAD

Termin realizacji: 24 – 28.09.2018r.
 Zapoznamy się z cechami charakterystycznymi dla jesieni;
 Weźmiemy udział w zabawie zorganizowane na sali gimnastycznej:
„Powitanie jesieni” (25.09.2018) i wykonamy wspólnie pracę
plastyczną: „drzewo”;
 Zgromadzimy owoce i warzywa w kąciku
przyrody, które wykorzystamy do wszelkiej
działalności: matematycznej, plastycznej,
muzycznej, w relaksacji, w ćwiczeniach
ruchowych itp.;
 Będziemy rozpoznawać i nazywać wybrane
owoce i warzywa;
 Uświadomimy sobie znaczenie wartości
odżywczych owoców i warzyw oraz zagrożenia
wynikające z braku higieny i niezdrowego
trybu życia;
 Będziemy zachęcać się wzajemnie do spożywania owoców i warzyw, a
ograniczenia spożywania słodyczy, chipsów itp.;
 Przygotujemy pyszną sałatkę owocową, ćwicząchttps://www.eprzedszkolaki.pl/pomyslowo/245/dekoracje-pani-jesie
przy okazji
samodzielność oraz zmysły: wzroku, węchu, dotyku i smaku;
 Rozwiniemy umiejętności matematyczne poprzez kształtowanie
umiejętności klasyfikowania i posługiwania się pojęciami mały, średni,
duży, mniejszy, większy;
 Pobawimy się przy piosence pt.: „Cukierki, cukierki” (wyk. Bajkowa
drużyna, śpiewa Kasia Klich) i wierszu Jana Brzechwy „Na straganie”;

 Podczas spacerów poszukamy oznak jesieni;
 Wybierzemy się w niezwykłą podróż z naszym Wesołym Pędzelkiem

na spotkaniu z cyklu „Podróże z Wesołym Pędzelkiem – świat”
(28.09.2018).

Cukierki, cukierki
(wyk. Bajkowa drużyna, śpiewa Kasia Klich)

Ref. Cukierki, cukierki, szeleszczą im papierki
Cukierki, cukierki – cukierków pełen kram
Cukierki, cukierki, szeleszczą im papierki
Cukierki, cukierki, apetyt na nie mam.
Kiedy cukierek rozpływa się w buzi
To uczucie przyjemne jest
Z tego powodu mali i duzi lubią cukierki jeść
Lubią je dzieci, lubią dorośli
Bo każdy ma wyjątkowy smak
Trudno odmówić sobie słodkości
Kiedy są pyszne tak
Ref. Cukierki, cukierki…
Krówki, miętówki, toffi, landrynki
Cały ten kolorowy świat
Ten cukierkowy zawrót głowy
https://pl.pinterest.com/pin/331507222555851087/
Kusi mnie każdego dnia
Lecz kto chce cieszyć się dobrym zdrowiem
I bardzo dużo siły mieć
Musi warzywa oraz owoce poza cukierkami jeść
Ref. Marchewki, jabłuszka potrzebne są dla brzuszka
Pietruszka i gruszka ? witamin pełen kram
Brokuły i pory, ogórki, kalafiory
Owoce, warzywa, apetyt na nie mam
Marchewki, jabłuszka potrzebne są dla brzuszka
Pietruszka i gruszka ? witamin pełen kram
Brokuły i pory, ogórki, kalafiory
Owoce, warzywa, apetyt na nie mam

https://www.youtube.com/watch?v=ZLzDcOLUekE

Na straganie w dzień targowy
Takie słyszy się rozmowy:
"Może pan się o mnie oprze,
Pan tak więdnie, panie koprze."
"Cóż się dziwić, mój szczypiorku,
Leżę tutaj już od wtorku!"
Rzecze na to kalarepka:
"Spójrz na rzepę - ta jest krzepka!"
Groch po brzuszku rzepę klepie:
"Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?"
"Dzięki, dzięki, panie grochu,
Jakoś żyje się po trochu.
Lecz pietruszka - z tą jest gorzej:
Blada, chuda, spać nie może."

"A to feler" - Westchnął seler.
Burak stroni od cebuli,
A cebula doń się czuli:
"Mój Buraku, mój
czerwony,
Czybyś nie chciał takiej
żony?"
Burak tylko nos zatyka:
"Niech no pani prędzej zmyka,
Ja chcę żonę mieć buraczą,
Bo przy pani wszyscy płaczą."
"A to feler" - Westchnął seler.
Naraz słychać głos fasoli:
"Gdzie się pani tu gramoli?!"
"Nie bądź dla mnie taka wielka" Odpowiada jej brukselka.
"Widzieliście, jaka krewka!" Zaperzyła się marchewka.
"Niech rozsądzi nas kapusta!"
"Co, kapusta?! Głowa pusta?!"
A kapusta rzecze smutnie:

http://www.rusalka.szczecin.pl/chochliki-na-straganie/

"Moi drodzy, po co kłótnie,
Po co wasze swary głupie,
Wnet i tak zginiemy w zupie!"
"A to feler" - Westchnął seler.

