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GRUPA VIII PUCHATKI
WRZESIEŃ
www.geocaching.com

Zadania realizowane w miesiącu wrześniu
Tematy kompleksowe:

 " To jestem ja"
 " Moja grupa"
 „Moja droga do przedszkola”
 " Idzie jesień…przez las, park"

http://www.zsomogielnica.pl

Temat kompleksowy: "To jestem ja"
Termin realizacji (02.09-06.09.2019r.)

Cele:
 Opowiadanie o wakacjach, miejscach
pobytu oraz spędzaniu czasu wolnego
 Uczestniczenie we wspólnych zabawach
 Przedstawianie się, opisywanie swojego
wyglądu, podawanie cech fizycznych
swojego ciała: płeć, wiek, kolor oczu,
włosów,
 Podawanie wiadomości o sobie,
dotyczących ulubionej zabawki, potrawy,
ulubionego owocu, pojazdu itp,
dostrzeganie różnic i opowiadanie o nich

WIERSZ
Autor: I. Fabiszewska

Jedna jest mama, jedno jest słońce i jeden
jestem na świecie ja. Czasem się śmieję,
a czasem płaczę, moja rodzina dobrze mnie
zna. Mam ciemne włosy, zielone oczy,
uśmiech na twarzy i miły głos.
A mama mówi, że gdy się złoszczę, to mi
zabawnie marszczy się nos. Jestem jedyny
i wyjątkowy. Mam swoje wady i zalet moc.
Lubię, gdy słonko świeci na niebie i gdy do
okien zbliża się noc.

https://fr.123rf.com/

Temat kompleksowy: "Moja grupa "
Termin realizacji (09.09-19.09.2019r.)

Cele:
 Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy
i współdziałania w grupie.
 Tworzenie warunków sprzyjających wspólnej
i zgodnej zabawie.
 Umacnianie więzi grupowych i wdrażanie do
postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami
współżycia w przedszkolu.
 Rozwijanie empatii i właściwego reagowania
na emocje i potrzeby innych.


Integrowanie grupy, wzmacnianie pozycji
mniej znaczących dzieci w grupie.

PIOSENKA „Kubuś Puchatek”:
Autor: A. Jurksztowicz

Kilku kumpli i patyk albo dwa
Powstanie dom, w którym mieszkać się da
Kumpli weź patyk w garść
Potrafisz to
Wyrośnie dom choć nie było tu go.
Okno będzie tu a drzwi o tam
Postawimy nasz dom
To nie potrwa długo.
Kilku kumpli i patyk albo dwa
Powstanie dom, w którym mieszkać się da
Kumpli weź patyk w garść
Potrafisz to
Wyrośnie dom choć nie było tu go.
Skromny lub zupełnie nie

Tygrys może tu wpaść
A nawet Sowa.

https://www.tapeciarnia.pl/

Temat kompleksowy
"Moja droga do przedszkola"
Termin realizacji (16.09-27.09.2019r.)

Cele:
 Zapoznanie z sygnalizacją świetlnąodpowiednie jej nazywanie i zastosowanie
 Umiejętność prawidłowego przechodzenia
przez jezdnię po pasach
 Tworzenie kodeksu bezpiecznego podróżnika
 Nauka formułowania logicznych odpowiedzi
na zadawane pytania

 Wzbogacenie czynnego słownictwa na temat
środków lokomocji

PIOSENKA „Każdy chciałby być kierowcą”
AUTOR: J. Kucharczyk

1. Tyle samochodów jeździ po ulicach,
a każdy kierowca świetnie zna
przepisy. My zasady ruchu też już
dobrze znamy, bo jako piesi po drogach
się poruszamy
Ref.: Wiemy, że światło czerwone
znaczy stop, zielone zaś – możesz iść!
Znaki drogowe trzeba znać, by
bezpiecznym być

https://pl.depositphotos.com/

Temat kompleksowy:
"Idzie jesień…przez las, park"
Termin realizacji (23.09-27.09.2019r.)

Cele:
 Rozwiązywanie w charakterystyczny dla
siebie sposób problemów pojawiających
się podczas zabawy
 Rozwijanie pozytywnego stosunku do
świata przyrody- poznanie roli wody w
życiu człowieka roślin i zwierząt
 Rozwijanie aktywności muzycznej

Wiersz „Kasztanowy świat”
Autor: T. Fiutowska

1.Przyniósł Tomek z parku kasztany w
koszyku.
Kasztanowych stworków zrobił z nich bez
liku.
Kasztanowe mają głowy, kasztanowe
brzuszki,
a z patyków i drucików szyje, dzioby, nóżki.
– Dodam trochę wełny, włożę różne piórka.
Tak powstają dziwne ptaki, pies, kot i
wiewiórka.
Gdy patyki włożę w kasztanowy grzbiet,
to za chwilę drogą jeżyk będzie szedł.
2.A ten jeżyk spotkał innego zwierzaka,
bo zrobiłem także winniczka – ślimaka.
Ma z patyczków rogi, ogon też z patyka.
– Dokąd idziesz, jeżu? – ślimak go zapytał.
Ze spotkania z nimi każdy stworek rad.

Ja się także cieszę, bo stworzyłem własny,
kasztanowy świat.

https://pl.depositphotos.com/

