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Grupa V ŻABKI
Wrzesień
Tematy kompleksowe:
1. Wakacyjne wspomnienia - 01.09.2020r.- 04.09.2020r.
2. Prawa i obowiązki przedszkolaka- 07.09.2020r.- 11.09.2020r.
3. Dbam o moje bezpieczeństwo- 14.09.2020r.- 18.09.2020r.
4. Dbam o siebie i o środowisko- 21.09.2020r.- 25.09.2020r.

Wakacyjne wspomnienia
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Cele:
- wdrażanie do utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas pracy
stolikowej
- wdrażanie do prawidłowego chwytania narzędzia kreślarskiego
- usprawnianie motoryki małej
- rozwijanie wyobraźni
- uświadomienie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla aktualnej
pory roku
- umuzykalnienie dzieci
- rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
- kształtowanie poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za wspólny występ

- ćwiczenie kroków tanecznych
- reagowanie na zmianę tempa i dynamiki utworu muzycznego
- pogłębianie wiedzy na temat atrybutów lata
- rozwijanie mowy
- rozwijanie umiejętności zgodnej pracy w parach
- rozwijanie orientacji przestrzennej
- kształtowanie umiejętności planowania na kartkach papieru
- rozumienie pojęć: mapa, kompas, GPS, globus
- kształtowanie świadomości schematu własnego ciała
- wyróżnianie i nazywanie części swojego ciała i ciała kolegi
- wskazywanie podobieństw i różnic
- podtrzymywanie koncentracji uwagi
- obdarzanie innych uwagą

Wspomnienia z wakacji
Autor: Bożena Forma
W przytulnych salach,
przy małych stoliczkach
dzieci swe miejsca zajęły.
Witaj przedszkole, nasze kochane!
Szybko wakacje minęły.
Weźmiemy do ręki
pędzelki i kredki
i duże kartki papieru.
Malować będziemy
wspomnienia z wakacji,
nie zwlekaj, zaczynaj swe dzieło.
Tu słychać morze
a tam górski potok,
widać w oddali wiatraki.
Myśli, marzenia,
piękne wspomnienia,

malują nam przedszkolaki.
Chociaż dni chłodne
już wkrótce nastaną,
znikną barwy jesieni.
W naszym przedszkolu
wciąż pozostaną
ślady słonecznych promieni.

Piosenka- Fasolki
Kropelka złotych marzeń
Kiedy już trzeba będzie powiedzieć „cześć”,
kiedy już lato pęknie i spadnie deszcz,
co ci dać przyjaciółko mych słonecznych dni,
żeby czas nie zamazał tych wspólnych chwil?
Bursztynek, bursztynek –
znalazłam go na plaży,
słoneczna kropelka,
kropelka złotych marzeń.
Bursztynek, bursztynek –
położę ci na dłoni,
gdy spojrzysz przez niego –
mój uśmiech cię dogoni!
Kiedy znów się spotkamy za wieków sześć,
kiedy znów powiesz do mnie po prostu: „cześć”,
może nawet nie poznam przez chwilę cię,
ale ty wtedy prędko wyciągniesz ten:
Bursztynek, bursztynek –
znalazłam go na plaży,
słoneczna kropelka,
kropelka złotych marzeń.
Bursztynek, bursztynek –
położysz go na dłoni,
gdy spojrzę przez niego –
twój uśmiech mnie dogoni!
Bursztynek, bursztynek –
znalazłam go na plaży,
słoneczna kropelka,
kropelka złotych marzeń.

Bursztynek, bursztynek –
położysz go na dłoni,
gdy spojrzę przez niego –
twój uśmiech mnie dogoni!
….kropelka złotych marzeń…

Prawa i obowiązki przedszkolaka
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Cele:
- podejmowanie zabaw dowolnych w kącikach zainteresowań,
- zabawa w grupie- integracja,
- uczestnictwo w zabawach porannych,
- poznanie obowiązków wynikających z uczęszczania do przedszkola,
- respektowanie zasad i norm,
- poszerzanie słownictwa z zakresu praw i obowiązków,
- doskonalenie koordynacji ruchowej,
- kształtowanie poczucie rytmu.
- uwrażliwienie na muzykę,
- wdrażanie do właściwego zachowania podczas czynności higienicznych i
posiłków,

- rozwój społeczny i emocjonalny,
- porównywanie liczebności zbiorów,
- kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań,
- rozwijanie motoryki małej,
- rozwijanie koordynacji ruchowej i równowagi,
- nauka piosenek, metodą ze słuchu,

Piosenka Budujemy Ciszę

Budujemy ciszę, budujemy ciszę,
budujemy z klocków ciszę
Prawym uchem słyszę, lewym uchem słyszę,
bardzo dobrze słyszę ciszę.
Dzielnie pompujemy, dzielnie pompujemy
Balon ciszy, bo tak chcemy
Prawe ucho słyszy, lewe ucho słyszy
jak w piwnicy tupią myszy
Hałas przeganiamy, hałas przeganiamy
Panią ciszę zapraszamy
Cicho jak motyle, cicho jak motyle
posiedzimy tu przez chwilę.

https://pl.pinterest.com/pin/440649144775268295/

Dbam o moje bezpieczeństwo
Cele:
• doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi na temat
miejsca swojego zamieszkania i adresu
• doskonalenie umiejętności zadawania pytań
• doskonalenie umiejętności odczytywania symboli
• utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię
• doskonalenie sprawności manualnej
• doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania regulaminów
• przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw
• doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z
urządzeniami
• poszerzanie wiedzy na temat zasad kontaktu z nieznajomymi
• wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, rozwijanie
logicznego myślenia

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/pW02J_earU8zNOvaeKtrVaXxB6UfRhKTLGV0MM3wjE7TkjcNe4GuSJ_YysmBeFxcHoXuuMtiJ6too6aS2BC73voKlZgq584Lkzr55dJXdhaUmL016GWSHArAWebSSV4UPQwKsYEBeHTSMX9g7Ku4b5hpM

Wierszyk o numerze 112
"Gdy szwankuje nagle zdrowie - 112 pogotowie! Gdy gdzieś pożar zauważysz 112 dzwoń do straży! Gdy na drodze jest kolizja - 112 dzwoń policja! Pod
numerem 112 szybko pomoc znajdziesz zawsze!"

https://image.freepik.com/darmowe-wektory/policja-za-pomoca-szyldu-stop-aby-pomoc-dzieciom-przejsc-przez-krzyzyk_330704260.jpg

Dbam o siebie i o środowisko
Cele:
• doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała

• poszerzanie wiedzy na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez
nich pełnionych
• wypowiadanie się na temat zmysłów i ich funkcji
• rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów
• wprowadzenie litery O
• budowanie świadomości na temat higieny
• pogłębianie wiedzy na temat słuchu: zagrożeń, niepełnosprawności oraz
higieny
• poszerzanie wiedzy na temat zmysłu dotyku, węchu i smaku
• budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z
zanieczyszczenia środowiska
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Zdrowie mam bo o siebie dbam
Agata Dziechciarczyk

DBAM O SIEBIE, RĘCE MYJĘ
ZĘBY, BUZIĘ ORAZ SZYJĘ
KĄPIĘ W WANNIE PO DNIU CAŁYM
BY ZARAZKI POSPADAŁY

I ODŻYWIAM SIĘ TEŻ ZDROWO!
ZDROWO ZNACZY KOLOROWO
PRZY JEDZENIU NIE GRYMASZĘ
JEM WARZYWA ORAZ KASZE

NA SPACERY, CO DZIEŃ CHODZĘ
PRZY POGODZIE, NIEPOGODZIE
NIE PRZEGRZEWAM SIĘ, NIE ZIĘBIĘ
MAM UBRANIE ODPOWIEDNIE

GIMNASTYKA TO PODSTAWA
WIĘC Z OCHOTĄ JĄ UPRAWIAM
NA ROWERZE JEŻDŻĘ SOBIE

ALBO TAŃCZĘ – SPORT TO ZDROWIE!
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