ZADANIA NA PAŹDZIERNIK - GRUPA
VII POZIOMKI
Idzie jesień... przez ogród i sad
Termin realizacji: 01.10.2018 r. - 05.10.2018 r.

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=847

Cele wychowania przedszkolnego:
- dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie
- poznawanie środowisk przyrodniczych: ogrodu i sadu
- rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców
- poznawanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i
warzyw
- uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw
- rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych
- rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, węchowej, smakowej i
dotykowej
- wzbogacenie słownictwa czynnego
- kształtowanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokoworuchowej
- rozwijanie syntezy i analizy słuchowej
- rozwijanie umiejętności wokalnych
- rozwijanie inwencji twórczej
- rozwijanie sprawności ruchowej
- wdrażanie do uważnego słuchania
- stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia

http://www.przedszkole17tarnobrzeg.pl/index.php/oferta/przedszkolna-gazetka/35-przedszkolnagazetka

Zbiory z sadu i ogrodu (sł. i muz. J. Kucharczyk)
1. Już owoce i warzywa
pięknie nam dojrzały,
więc w jesienny dzień słoneczny
plony pozbieramy.
W sadzie rosną piękne gruszki,
na powidła śliwki,
żółte i czerwone jabłka
i smaczne malinki.
2. A w ogrodzie jest marchewka,
pietruszka, selery,
teraz wszystkie te warzywa
z mamą wykopiemy.
W piwniczce je przechowamy
aż do końca zimy,

bo sałatki i surówki
chętnie z nich zrobimy.

https://mjakmrowka.pl/sloiki-na-letnie-przetwory/

„Idzie jesień… do zwierząt”
Termin realizacji: 08.10-12.10.2018 r.
https://www.slawoslaw.pl/wp-content/uploads/2015/07/stork-101100_640.jpg

Cele wychowania
przedszkolnego:
 uściślanie wiadomości na
temat zmian zachodzących
w życiu wybranych
zwierząt jesienią
 poznawanie w zabawie
właściwości wybranych
produktów (orzechów)
 rozwijanie zainteresowań czytelniczych, dostrzeganie walorów
poznawczych książek, albumów
 wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań
 przekazywanie informacji w formie uproszczonych rysunków
(oznaczeń i symboli)
 rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego
 ćwiczenie umiejętności odtwarzania w skupieniu prostych
przebiegów rytmicznych
 rozwijanie umiejętności wokalnych
 rozwijanie umiejętności rachunkowych
 kształtowanie zdolności do uważnej obserwacji i umiejętności
wyciągania wniosków dotyczących zaobserwowanych zjawisk
 rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokoworuchowej

http://1.bp.blogspot.com/_KpqQ9rqe9aQ/S8V_zAF
58I/AAAAAAAAGSY/K1T6wz51yEU/s1600/Red_Squirrel2.jpg

Jesienna zagadka – słowa i muzyka K. Gowik
Ref: Zagadkę zadam ci i powiedz mi, czy wiesz,
Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż.
Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż.
1. Wiewiórka w dziupli przysiadła i liczy swe zapasy
Bo zimą będzie je jadła, gdy śnieg pokryje lasy.
Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,
lecz zagadka rozwiązana!
Ta, tak, tak, tak, tak!
Ref: Zagadkę….
2. Bociany mówią, że gniazdo nieczynne jest do wiosny,
Bo lecą stąd do Afryki,
A każdy bocian radosny.
Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,
lecz zagadka rozwiązana!
Ta, tak, tak, tak, tak!

Ref: Zagadkę….
3. A jeżyk, gruby jak piłka, podreptał, gdzie lasek rośnie,
Zakopał się pośród liści i chrapie tak, śniąc o wiośnie.
Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,
lecz zagadka rozwiązana!
Ta, tak, tak, tak, tak!
Ref: Zagadkę….

Dary jesieni – słowa I. R. Salach
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Erinaceus_roumanicus.jpg/1200pxErinaceus_roumanicus.jpg

Zwierzęta do siebie jesień poprosiła
I tak im mówiła, co postanowiła:
- idzie zima, chudy nie przetrzyma,
Na zimowe czasy zbierajcie zapasy.
Potem skarby jesienne z torby wysypała,
Skarbów się uzbierała górka wcale niemała.
Wiewiórki wzięły orzechy
I szyszek dwa duże miechy.
Ptaki – jagody suszone

I jarzębiny grona.
Dzik postrącał żołędzieAle tych zapasów będzie.
Przybyły motyle i trzmiele,
Nawet pszczółek małych wiele.
Lecz hojna dotąd jesień
Pustą miała już kieszeń.
żaba i ślimak mały
Także nic nie dostały.
Zamyśliła się jesień głęboko,
Przymknęła jedno oko
I tak powiedziała:
- kto się doczekał odmowy,
Ptaki jednak spać nie chciały
I dlatego odleciały.

Co z czego otrzymujemy
Termin realizacji: 15.10.2018 r. - 19.10.2018 r.

https://offmedia.hu/gasztro/melyik-napszakban-mit-egyelg

Cele wychowania przedszkolnego:
- rozwijanie umiejętności tworzenia słownego opisu postaci
-

poznawanie

pracy

osób

wykonujących

wybrane

zawody,

dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa
- zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz z etapami
produkcji chleba w piekarni

- dowiadywanie się na temat wytwarzania produktów ze szkła, cukru i
mleka, poznawanie właściwości fizycznych szkła, cukru, mleka
- poznawanie właściwości fizycznych węgla i wełny, pobudzenie
zmysłów
- poznawanie zastosowania węgla i wełny
- zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych
- rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego
- rozwijanie koncentracji uwagi
- rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
- rozwijanie umiejętności wokalnych
- integracja grupy rówieśniczej
- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej
- rozwijanie sprawności fizycznej
- zapoznanie z figurą geometryczną - prostokątem
- utrwalenie nazw liczebników porządkowych

https://sites.goo

gle.com/a/z.hdmisplitter.ga/a387/2-g-4-Motek-1-We-na-Merino-Prz-dzy-Szyde-ka-Grubo-ci-Do-R-k-Knitting-Laine-A-Tricoter-Rainbo

http://centro-chem.pl/branze/szklo-ceramika/

Jak powstaje chleb (sł. i muz. Form)
1. Dojrzało zboże,
kombajn je ścina,
młóci i ziarno
wiezie do młyna.
Ref.: Będą ciasteczka,
bułki chrupiące,
chleby, rogale
smaczne, pachnące.
2. W młynie od rana
pracy jest wiele,
ziarna na mąkę
młynarz wciąż miele.
(...)

„Idzie jesień… z deszczem”

http://4.bp.blogspot.com/-dFRrefeZ04/VEk5wsB9pWI/AAAAAAAAFxw/giRZyZRZA7A/s1600/girl-umbrella-5503552.jpg

Termin realizacji: 22.10-26.10.2018 r.
Cele wychowania przedszkolnego
 dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków
atmosferycznych
 rozumienie informacji podawanych w postaci umownych znaków
czy prognozy pogody oraz wykorzystanie ich podczas
dokonywania wyboru odpowiedniej garderoby
 poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości
 wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości,
wnioskowania
 rozumienie pojęcie stałości liczby
 rozwijanie umiejętności opisywania charakterystycznych cech za
pomocą określeń przymiotnikowych
 rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i
układania rymów
 rozwijanie umiejętności wokalnych
 utrwalanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek i grup
spółgłoskowych
 rozwijanie sprawności ruchowej
 rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokoworuchowej

„Kłótnia kaloszy” - słowa i muzyka K. Gowik
https://www.publicdomainpictures.net/pictures/40000/nahled/rain-boots-clipart.jpg

1. Pada z nieba deszcz, zimny deszcz.
Wieje z nieba wiatr, zimny wiatr.
A moje kalosze po wodzie chlapu-chlap!
A moje kalosze po błocie ciapu-ciap!
Ref.: Kap, kap, kap, kap, kap, kap!
Ciapu-ciap, ciap! (2x)
2. Aż jednego dnia kalosz siadł,
a z kaloszem też jego brat.
I postanowili, że pójdą sobie w świat.
I postanowili, że pójdą sobie w świat.
Ref.: Kap, kap, kap, kap, kap, kap!
Ciapu-ciap, ciap! (2x)
3. Jeden kalosz chciał w sklepie stać,
drugi kalosz chciał w piłkę grać.
Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraz pójdę spać!
Niech ich ktoś pogodzi, bo zaraz pójdę spać!
Ref.: Kap, kap, kap, kap, kap, kap!
Ciapu-ciap, ciap! (2x)
4. Prawy kalosz aż tupnął: tup!
Lewy kalosz aż skoczył: siup!
Kto rozsądzi kłótnię, by spokój wrócił tu?
Kto rozsądzi kłótnię, by spokój wrócił tu?
Ref.: Kap, kap, kap, kap, kap, kap!
Ciapu-ciap, ciap! (2x)
5. No i wreszcie już kłótni kres.

Mama mówi: - Chodź witać deszcz!
Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też!
Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też!
Ref.: Kap, kap, kap, kap, kap, kap!
Ciapu-ciap, ciap! (2x)
http://2.bp.blogspot.com/MKXPuArSnLI/UeLQ8vb_FiI/AAAAAAAAooI/HT7X2VuUha0/s1600/rainy.jpg

Szara pogoda – słowa i muzyka K. Datkun-Czerniak
Szara chmurka obok druga,
Pełne kropel dżdżu.
Deszczyk pada już od rana,
Smutno, smutno mu.
Szare pole, lasy szare,
Kiedy pada deszcz.
Szare niebo, łąki szare,
Wszędzie jest szaro.
A tu pada, pada, pada,
Już przez cały dzień!
Oj, deszczyku, już wystarczy,
Zmień pogodę – zmień!
Niech rozzłoci się słonecznie
Wszystko wkoło nas,
A szarości niech odpłyną.
Już słoneczka czas.

Opracowanie: Beata Chudzik, Dorota Jabłońska

