Grupa VII Poziomki
Tematy kompleksowe w październiku
1. Dary jesieni
Termin realizacji: 30 IX- 04 X 2019

2. Dbamy o zdrowie
Termin realizacji: 07 X- 11 X 2019

3. Jesienią w parku i w lesie
Termin realizacji: 14 X- 18 X 2019

4. Zabawy na jesienne wieczory
Termin realizacji: 21 X - 25 X 2019

5. Listopadowe wspomnienia
Termin realizacji: 28 X- 31 X 2019

1. Dary jesieni
31 IX – 04 X 2019
Cele na najbliższy tydzień:
- Podróże z Wesołym Pędzelkiem- tydzień hiszpański,
- klasyfikowanie warzyw i owoców według ich cech,
- poszerzanie słownictwa o nazwy owoców i warzyw,
- doskonalenie koordynacji ruchowej,
- kształtowanie poczucie rytmu,
- uwrażliwienie na muzykę,
- wycieczka do Filharmonii Narodowej,
- wdrażanie do właściwego zachowania w miejscach kulturowych,
- rozwój społeczny i emocjonalny,
- porównywanie liczebności zbiorów,
- kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań,
- rozwijanie motoryki małej,
- nauka piosenek w j. angielskim metodą ze słuchu
- dzielenie wyrazów na sylaby,

- dodawanie w zakresie 10,
- używanie liczebników porządkowych w zakresie 10,
- zachęcanie do budowania dłuższych wypowiedzi w odniesieniu do poruszanej tematyki,

Filharmonia Narodowa w Warszawie
https://www.google.com/search?q=filharmonia+narodowa&sxsrf=ACYBGNQR8cRmHFaUcaE
cuC8Fz5mx64Fn8A:1575565359176&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjthres_p7
mAhWlk4sKHTNfB84Q_AUoAnoECAoQBA&biw=1366&bih=608#imgrc=O_F8JUeRuNG5lM:

https://eurotest.pl/home/121-instrumenty-muzyczne.html
Nauka piosenki Clean up metodą ze słuchu
Clean up, clean up. (naśladowanie zbierania rzecz)
Everybody, let’s clean up.
Clean up, clean up.
Put your things away. (naśladowanie odkładania rzeczy na miejsce)
Clean up, clean up.
Everybody, let’s clean up.
Clean up, clean up.
Put your things away.
Clean up, clean up.
Everybody, let’s clean up.
Clean up, clean up.
Put your things away.
Clean up, clean up.
Everybody, let’s clean up.
Clean up, clean up.
Put your things away.
Clean up! Clean up! Clean up!
Put your things away.
Pick up your toys.
Pick up your books.
Pick up your shoes.
Put your things away.
Clean up, clean up.
Everybody, let’s clean up.

Clean up, clean up.
Put your things away.
Clean up, clean up.
Everybody, let’s clean up.
Clean up, clean up.
Put your things away.

https://pl.depositphotos.com/38245375/stock-illustration-house-cleaning.html

2. Dbamy o zdrowie
Termin realizacji 07 X – 11 X 2019
Cele na najbliższy tydzień:





nauka prostych piosenek fragmentami, metodą ze słuchu
powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem
nauka numeru alarmowego 112,
obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany,
jakie zachodzą w przyrodzie
 oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
 zbieranie liści i owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody
 rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej (wykorzystanie w zajęciach Metody
Dobrego Startu Marty Bogdanowicz lub jej elementów)
 poszerzanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia
 nazywanie drzew w okolicy przedszkola, szukanie ich owoców
 obserwacja przyrody i rozmowy na temat zmian zachodzących jesienią, charakterystyka danej
pory roku
 klasyfikowanie i nazywanie części garderoby, używanie jej odpowiednio do danej pory roku
 nauka piosenki „Idzie lasem Pani Jesień”, metodą ze słuchu, śpiewanie jej podczas porannego
powitania
- poznanie litery A, posługiwanie się głoską A i wyodrębnianie jej w wygłosie oraz nagłosie

Idzie lasem Pani Jesień

Już lato odeszło i kwiaty przekwitły
A jeszcze coś w słońcu się mieni
To w polu i w lesie czerwienia się spójrzcie
Korale, korale jesieni
Ref.: Idzie lasem pani jesień
Jarzębinę w koszu niesie
Daj korali nam troszeczkę
Nawleczemy na niteczkę
Włożymy korale, korale czerwone
I biegać będziemy po lesie
Będziemy śpiewali piosenkę jesienną
Niech echo daleko ją niesie
Ref.: Idzie lasem pani jesień
Jarzębinę w koszu niesie
Daj korali nam troszeczkę
Nawleczemy na niteczkę

https://pl.pinterest.com/pin/583427326698727295/?lp=true

3. Jesienią w parku i w lesie
Termin realizacji 14 X – 18 X 2019
Cele na najbliższy tydzień:






odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki itp.
rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw
ruchowych)
naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała lub
samych rąk sposobów poruszania się zwierząt itp.



rozpoznawanie i nazywanie zwierząt w książkach,



odrysowywanie liści na kartce metodą frotażu,



wypowiadanie się na temat właściwego zachowania w parku i w lesie,



opowiadanie co możemy znaleźć w parku i lesie jesienią,






szeregowanie i wskazywanie zwierząt od najmniejszego do największego,
tworzenie akompaniamentu do wiersza i odgłosów jesienią

nauka słów piosenek, metodą ze słuchu, wspólne śpiewanie,
Świat Liczb Willy’ego- zabawy matematyczne

"Pani Jesień" Zofia Dąbrowska

Przeszedł sobie dawno
śliczny, złoty wrzesień...
Teraz nam październik
Dała pani jesień...
Słono takie śpiące,
coraz później wstaje,
Ptaszki odlatują,
hen, w dalekie kraje.
W cieniu, pod drzewami
cicho śpią kasztany,
każdy błyszczy pięknie,
niby malowany.
Lecą liście z drzewa
różnokolorowe,
te są żółto – złote,

Pinterest

a tamte – brązowe.
Jeszcze niby ciepło,
słonko świeci, grzeje...
aż tu nagle skądejś
wichrzysko zawieje.
Chmur wielkich deszczowych
nazbiera, napędzi...
tak się pan listopad
nauwija wszędzie.
Więcej: https://www.chillizet.pl/Styl-zycia/Dom/Wiersze-o-jesieni-dla-dzieci-rymowane-znanychpoetow-Tuwima-10925

Świat Liczb Willy’ego

https://www.google.com/search?q=ogrody+liczbowe+williego&sxsrf=ACYBGNRiVqkpgjbBjHJ5jUvizkzwTbh6w:1575571636677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiE9uLdlZ_m
AhUImIsKHZW8A5wQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=608#imgrc=_3cTFSJQ1VsaaM:

4. Zabawy na jesienne wieczory
Termin realizacji 21 X – 25 X 2019
Cele na najbliższy tydzień:
- poszerzanie słownika o nazwy zawodów artystycznych
- doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiązywanie zagadek słownych
- rozbudzanie ekspresji artystycznej
- doskonalenie sprawności fizycznej
- rozbudzanie zainteresowań muzyką
- zapoznanie z twórczością i postacią F. Chopina
- doskonalenie umiejętności matematycznych - rytmy
- rozwijanie umiejętności matematycznych: dekodowania, porównywania kształtów i symboli
- kształtowanie poprawnej postawy sylwetki
- poszerzanie wiedzy na temat kina anonimowego
- doskonalenie umiejętności budowania i zadawania pytań
- wprowadzenie litery e

"Tańcowała wiewióreczka" sł. i muz. K. i D. Jagiełłowie

Ref.: Wiewióreczka mała
po lesie biegała,
hopsasa, hopsasa, po lesie biegała. (bis)

Spotkała jeżyka,
tańczyli walczyka,
tańczyli walczyka, raz, dwa, trzy, raz (bis)

Ref.: Wiewióreczka mała...
Spotkała owieczkę,
tańczyli poleczkę,
raz i dwa, i raz i dwa, i tańczyli poleczkę. (bis)

http://www.wrozka.edu.pl/grupa-4

5. Listopadowe wspomnienia
Termin realizacji 28 X – 31 X 2019
Cele na najbliższy tydzień
- rozróżnianie pojęcia stary i nowy, stosowanie ich odpowiednio do sytuacji,
- uwrażliwienie wobec osób starszych, budowanie postawy szacunku,
- rozumienie potrzeby obchodzenia Święta Zmarłych,
- ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do pisania litery M,
- wychwytywanie głoski m w wygłosie i nagłosie,
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych,
- doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w
przyszłości,
- ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do pisania litery M,
- wychwytywanie głoski m w wygłosie i nagłosie,
- liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę
ostatniego liczebnika,
- rozumienie pojęcia szacunku do starszych, egzekwowanie go w swoim zachowaniu,
definiowanie pojęcia w sposób zrozumiały, wypowiedziany ze zdań złożonych,

https://www.google.com/search?q=moja+rodzina&sxsrf=ACYBGNTfupFA1kM40D2BH2MHor7DZqkO
PQ:1575573111245&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwio7vOcm5_mAhXhk4sKHSSsA_YQ
_AUoAXoECA8QAw&biw=1366&bih=608#imgrc=6Wi_zrD5Uqi19M:

Odwiedziny
Monika Dzierbicka
Posłuchajcie uważnie Jasiu, Kasiu, Olu.
Jutro nie spotkamy się w naszym przedszkolu.
Jutro ważne święto i wolny dzień mamy
Dzień, w którym wiele ważnych osób wspominamy.
Gdy całą rodziną rano wstaniemy,
Ładnie, odświętnie się ubierzemy.
I w towarzystwie całej rodziny
Pójdziemy do bliskich swych w odwiedziny.
Nie będziemy jeść tortu ani pić herbatki.
Zamiast tego kupimy świeczki oraz kwiatki.
I zaniesiemy je prędko Babci, Dziadkowi,
O których nam mama nie raz jeszcze opowie.
Wyjątkowe będą to odwiedziny.
U tych, których kochamy, za którymi tęsknimy.
Bo kiedyś na świecie byli tu z nami.
Teraz zaś mieszkają razem z Aniołami.
Każdy z nich za domek jedną chmurkę ma na niebie.
I choć ty ich nie widzisz, oni widzą Ciebie.

I czule do Ciebie się uśmiechają
Bo także o Tobie wciąż pamiętają.
Odwiedzimy naszych bliskich w takim jakby parku.
Cicho tam, spokojnie w każdym zakamarku.
I można przystanąć, chwilkę się zatrzymać
I bliskie nam osoby ciepło powspominać.
Damy im kwiatuszki, zapalimy świeczkę.
Czasem pewnie też wzruszymy się troszeczkę.
A gdy dzień się skończy i gdy mrok nastanie,
Zobaczą nasi bliscy że o nich pamiętamy.

opracowała: P. Białobrzeska

