Grupa VI „Jagódki”
Zadania na wrzesień:
1. Witajcie w przedszkolu
(2.09-6.09.2019r.)

http://www.zsp.radwanice.pl/?p=8998

-Cele:
- poznamy zasady panujące w grupie
- podzielimy się wspomnieniami z wakacji
- wykonamy pracę plastyczną „Wspomnienia z wakacji”
- rozpoznamy swoje znaczki w szatni, na szafkach i w
łazience
- poznamy zapis graficzny swojego imienia
- wymienimy nazwy poszczególnych części ciała
- przypomnimy sobie przedszkolne zabawy ruchowe
- zbudujemy i przejdziemy przez woreczkowy tor przeszkód

Wspomnienia z wakacji
Autor: J. Kucharczyk
1. Choć wakacje się skończyły,
Chociaż minął wolny czas,
Mamy tyle wspomnień,
Tyle pięknych zdjęć
Z wczasów i wyjazdów,
Ze słonecznych miejsc.
Ref: Gdzie góry wysokie,
Jezior srebrnych blask,
Gdzie morze błękitne,
Piasek złotych plaż.
Jest tyle pięknych miejsc,
Warto zwiedzić je i wrócić kiedyś tam,
Za rok czy za lat pięć.
2. Warto zwiedzieć całą Polskę
Od Bałtyku aż do Tatr.
Poznać inne kraje,
Lecz pamiętać teżTam, gdzie babcia, dziadek
Jest przecudna wieś.

2. Moja grupa

(9.09-13.09.2019r.)

http://www.przedszkole.sonsk.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=127&strona=1

Cele:
- poznamy zasady panujące w grupie przedszkolnej
- pobawimy się przy piosence „Krąg dziecięcych rąk”
- wykonamy „ordery grzeczności”
- spróbujemy wcielić się w role aktorów i odegrać
krótkie scenki z życia przedszkolaka
- poznamy obowiązki dyżurnego
- podczas zabaw matematycznych znajdziemy drogę
do skarbu misia
- będziemy rysować swoich kolegów i koleżanki z
grupy.
„Baw się razem z nami” B. Forma
Imiona swoje znamy,
Humory dobre mamy,
Do wspolnej zabawy
Wszystkich zapraszamy.

Ręce podajemy,
Nogami tupiemy,
Bardzo dobrze mówić
Wierszyk umiemy.
„Krąg dziecięcych rąk” sł. i muz. K.Gowik
1. Jak dobrze mieć przyjaciół krąg,
Tak dużo innych, dziecięcych rąk
Przyjaciół, co uśmiechnięci są,
Tak dużo, tak dużo rąk…
Ref.: Bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć
I codziennie wesoło bawić się,
Szukac przygód tu i tam, w bajki wierzyć też,
Bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć
2. Samemu być to bardzo źle,
Smutno i z łezką, więc nie, nie,nie!
Muzyka, śmiech i serca w krąg,
Tak dużo, tak duzo rąk…
Ref.: Bo tak dobrze…

3. Moja droga do przedszkola

(16-21.09.2019r.)

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/skopspwasosz/zasady-bezpiecznego-poruszania-sie-po-drogach/

Cele:
- będziemy bawić się przy piosence „Każdy chciałby
być kierowcą”
- nauczymy się prawidłowo przechodzić przez
przejście dla pieszych
- zrobimy własne syngalizatory świetlne
- nauczymy się gdzie jest prawa, a gdzie lewa ręka
- stworzymy makietę miasta
- pobawimy się figurami geometrycznymi oraz
spróbujemy zapamiętać i odtworzyć ciągi figur
- będziemy poruszać się po sali według wskazówek
mapy

- pobawimy się w aktorów i nauczymy jak wezwać
pomoc w nagłych przypadkach
- nauczymy się numerów alarmowych

Gdy świeci światło zielone,
Można przejść na drugą stronę.
Światło czerwone, gdy jasno świeci,
To znak stop! Czekają dorosli i dzieci.
„Każdy chciałby być kierowcą” Sł. i muz. J. Kucharczyk
Tyle samochodów jeździ po ulicach,
A każdy kierowca świetnie zna przepisy.
My zasady ruchu tez już dobrze znamy,
Bo jako piesi po drogach ruszamy.
Ref.: Wiemy, że światło zielone znaczy stop,
Zielone zaś – możesz iść!
Znaki drogowe trzeba znać,
By bezpiecznym być!
Gdy będę już duży, kierowcą zostanę
I przepisy ruchu poznam doskonale.
Będę miał samochów, no i prawo jazdy
Jak mama, tata, wujek, ciocia i dziadek
Ref.: Wiemy, że światło…

4.Idzie jesień przez las, park

(23-27.09.2019r.)

https://www.swiatkwiatow.pl/poradnik-ogrodniczy/jesienne-dekoracje-id1006,9.html

Cele:
- przyniesiemy, posegregujemy i przeliczymy dary
jesieni
- będziemy bawić się przy piosence „Niteczka do
niteczki”
- poćwiczymy z kasztanami
- poszukamy jesieni w naszym najbliżsyzm otoczeniu
- utrwalimy zapis graficzny naszych imion za pomocą
jesiennych wizytówek
- obejrzymy inscenizację utworu T. Fiutowskiej „Dom
pod grzybem” i spróbujemy odegrać scenki związane
z treścią utworu
- poznamy grzyby jadalne i trujące
- poznamy drzewa iglaste i ich szyszki
- wykonamy szyszkowy eksperyment
- będziemy uczestniczyć w teatrzyku p.t. „Pinokio”

„Niteczka do niteczki” sł. muz. K. Gowik
Niteczka do niteczki, kuleczka do kuleczki,
Grzybek do grzybka we wrzosach w lesie
Tak rozpoczyna się jesień.
Ref.: I wirujemy, wirujemy, wiuuuu.
I kołyszemy, kołyszemy, szuuuuu.
I zaplatamy babie lato w długą nić,
Bo jesień wesoła ma być!
Jabłuszko do jabłuszka, orzeszek do orzeszka,
Gruszka do gruszki w sadzie pachnącym,
To jesień u nas mieszka!
I jarzębina w parku szumiącym.
To jesień już u nas mieszka!
Ref.: I wirujemy, wirujemy, wiuuuu…

Opracowała K. Bartnicka

