ZADANIA NA PAŹDZIERNIK - GRUPA
VIII POZIOMKI
Projekt edukacyjny "Drzewo" w ramach
programu Erasmus +
Termin realizacji: 28.09.2020 r. - 02.10.2020 r.

https://fedkolor.pl/drzewa/1270-jesienne-drzewo.html

Cele wychowania przedszkolnego:
 wzbogacanie wiedzy na temat drzew
 rozpoznawanie i nazywanie różnych gatunków drzew
 przyporządkowanie orzechów, kasztanów, żołędzi, jarzębiny
oraz różnych rodzajów liści do poszczególnych gatunków
drzew
 uwrażliwianie na piękno przyrody
 kształtowanie postawy proekologicznej
 uświadamianie skutków niszczenia drzew przez ludzi
 uświadomienie wzajemnej korelacji miedzy ludźmi, a
drzewami poprzez wzajemną wymianę tlenu i dwutlenku
węgla

 uświadomienie wagi zbierania spadów i nie łamania gałęzi
drzew
 zapoznanie z zawodami: technolog drewna , dendrochronolog
(w ramach doradztwa zawodowego)
 poszerzanie wiedzy na temat drewna i jego wytworów
 nauka obliczania wieku drzew
 wdrażanie do podejmowania działań ekologicznych:
oszczędzania papieru, zbierania spadów
 sensoryczne doświadczanie drewna
 kształtowanie odporności emocjonalnej oraz umiejętnego
forsowania własnych pomysłów podczas pracy w grupie,
rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

Idzie jesień przez świat
Termin realizacji: 05.10-09.10.2020 r.

https://pieknagora.pl/pl/mazurska-jesien/

Cele:
 poznanie charakterystycznych cech jesieni;
 kształtowanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania piękna
otaczającego świata, kolorystyki jesiennego krajobrazu.

 poznanie nazw drzew i ich owoców;
 dostosowanie ubioru do warunków atmosferycznych;
 kształtowanie umiejętności obserwowania otaczającej
rzeczywistości, opowiadania o swoich przeżyciach, dzielenia się
na forum emocjami, odczuciami;
 poznanie znaczenia słowa przewodnik, oglądanie różnego
rodzaju przewodników;
 zapoznanie z literami m, M, kształtowanie umiejętności
dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej,
rozwijanie wrażliwości słuchowej,
 czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich
wyrazów.
 kształtowanie umiejętności poprawnego przeliczania,
prawidłowego ustawienia liczmanów do przeliczania,
klasyfikowania przedmiotów wg 2 cech;
 dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
 zapoznanie z melodią i słowami piosenki „Jesienny
kujawiaczek”, określenie nastroju piosenki;
 kształtowanie umiejętności określania metrum trójdzielnego,
 doskonalenie umiejętności posługiwania się kilkoma kolorami
farb, rozwijanie sprawności manualnej, pomysłowości i
inwencji twórczej;
 wdrażanie do dokładności i estetycznego wykonania pracy,
kształtowanie nawyku utrzymania ładu i porządku wokół
siebie.

https://przedszkouczek.pl/2019/11/18/juz-blisko-zima-ubieramy-sie-cieplo-dzieci-mlodsze-czwartek-28-112019/

Stroje na różne pory roku Bożena Forma

Kiedy latem na niebie
słońce jasno praży,
w kąpielowym stroju
siedzę na plaży.
Kiedy mróz siarczysty
panuje na dworze,
w czapce i szaliku
spacerować mogę.
Kiedy jesienią
deszcz ciągle pada,
wtedy bardzo chętnie
kalosze zakładam.

Wiosną wyciągam
buty sportowe,
w dresie po parku
pobiegać w nich mogę

Jesienna przygoda
Termin realizacji: 12.10.2020 r. -16.10.2020 r.

https://dinoanimals.pl/zwierzeta/sen-zimowy-i-letni-zwierzat-hibernacja-estywacja-torpor/

Cele wychowania przedszkolnego:

 informacje o zwierzętach zapadających w sen
zimowy, czytanie globalne;
 poszerzanie słownika biernego o nowe wyrażenia
(hibernacja);
 rozbudzanie zainteresowania światem przyrody,
życiem i zwyczajami zwierząt;
 wdrażanie do szanowania przyrody, budowanie więzi
emocjonalnej z przyrodą
 zapoznanie z literami l, L, kształtowanie umiejętności
analizy oraz syntezy sylabowej i głoskowej;
 przypomnienie wyglądu niektórych zwierząt
egzotycznych, rozwijanie zainteresowań światem
przyrodniczym;
 czerpanie radości z samodzielnego odczytywania
krótkich wyrazów
 wprowadzenie cyfry 1;
 kształtowanie umiejętności dokładnego przeliczania,
określania liczebnikiem zbioru elementów,
kształtowanie umiejętności tworzenia zbioru
jednoelementowego;
 wzbogacanie wiedzy na temat sposobu
przygotowania się leśnych zwierząt do zimy,
budzenie wrażliwości na piękno przyrody;
 zapoznanie ze sposobem przygotowania do zimy i
przetrwania zimy przez owady, kształtowanie
zainteresowań życiem i zwyczajami owadów;
 uświadomienie dzieciom znaczenia przyrody w życiu
człowieka, piękna świata owadów, rozumienie zakazu
niszczenia domów owadów (mrowisko, ul), rozwijanie
wrażliwości na piękno otaczającego nas świata;
 poznanie sposobu wykonania domku dla owadów,
pogłębianie wiadomości nt. zwierząt żyjących w
polskich lasach;
 rozwijanie sprawności manualnej, umiejętności
współpracy w grupie;

 kształtowanie postaw proekologicznych, wrażliwości i
chęci pomagania owadom w zimie.
Zoo
Bogusław Kołodziejski
Tutaj w zoo jest wesoło,
tutaj małpki skaczą wkoło,
tutaj ciężko chodzą słonie,
biegną zebry niczym konie,
żołwie wolno ścieżką człapią,
w wodzie złote rybki chlapią.
Szop pracz, takie czyste zwierzę,
ciągle coś tam pierze.
Struś dostojnie wkoło chodzi,
Śpieszyć mu się nie dogodzi.
A w najdalszej części zoo
dwa leniwce się gramolą,
wolno wchodząc na dwa drzewa,
gdzie się każdy z nich wygrzewa.
I zapada w sen głęboki…

Koszyk Pani Jesieni
Termin realizacji: 19.10-23.10.2020 r.

https://panimonia.pl/2016/09/29/dary-jesieni-zagadki-material-obrazkowy-domino-bingo-i-wiele-innych-dopobrania-i-udpostepniania/

Cele:
 doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw
krajowych warzyw i owoców;
 kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi na
określony temat,
 posługiwanie się przymiotnikami określającymi wielkość i
kolor;
 kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych: wdrażanie do
zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w
formie surowej i lekko przetworzonej (surówki, sałatki, warzywa
gotowane), zachęcenie do próbowania warzyw mniej znanych;
 zapoznanie z literami t, T; kształtowanie umiejętności
dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej,
czerpanie radości z samodzielnego odczytywania sylab i
krótkich wyrazów;
 zachęcanie do jedzenia owoców; czerpanie radości ze wspólnej
zabawy i rywalizacji, umiejętność radzenia sobie w razie
porażki;
 poznanie wybranych gatunków grzybów:
 poznanie sposobów wykorzystania materiału przyrodniczego w
pracach plastycznych i zabawie;

 kształtowanie umiejętności dokładnego wycinania po linii
prostej i falistej, cięcie nożyczkami różnych materiałów.

Grzyby Anna Łada-Grodzicka
Gdy jest deszczowo i ciepło,
Gdy lato jeszcze nie uciekło,
Nadchodzi powoli jesień
I kosze grzybów niesie.
W lesie grzybów więc szukamy,
Grzyby dzisiaj mamie damy.
Uważnie patrzymy wszędzie,
Może tutaj grzybek będzie?
O, jest pierwszy – to borowik,
Mówią o nim: Król grzybowy!
Mówią także: Grzyb prawdziwy,
Różne nazwy – istne dziwy!
Drugi grzyb to żółta kurka,
W mech zielony dała nurka,
Przykrywa ją mech i ziemia,
Udaje, że jej nie ma!
O, tam grzyby jeszcze rosną!
Trzeci grzyb pod młodą sosną,
To młodziutki jest maślaczek,
Co beżowy ma kubraczek.
O, tu kozak, to grzyb czwarty,
Ale stroi sobie żarty.
Mówi mi: „Tańczyć nie mogę,
Bo mam tylko jedną nogę”.
Piąty grzyb nie oszukuje,
Mówi wprost: „Ja muchy truję,
Więc nie zrywaj mnie i już,

Inny grzyb do kosza włóż!”.

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fpionki24.pl%2Fvardata%2Fnowosci%2F10012111.jpg&i
mgrefurl=http%3A%2F%2Fpionki24.pl%2Fnowosci%2Caktualnosci%2C4%2C1%2Cmandat_500_zl_za_wypad_na_g
rzyby%2C12111.html&tbnid=t2IkvA6jH1iDJM&vet=12ahUKEwiCzN7SZLsAhUkIcUKHXbvDZwQMygsegUIARCnAg..i&docid=rNITaioDpR4xpM&w=800&h=483&q=grzyby%20ilustracja&ve
d=2ahUKEwiCzN7S-ZLsAhUkIcUKHXbvDZwQMygsegUIARCnAg

Przepis na zdrowie
sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko
1. A ja przepis znam na zdrowie,
jak stosować go – opowiem.
Kilka dobrych rad się przyda,
żeby zdrowym być jak ryba
Ref.: Nie grymaszę, gdy mleko na stole,
nie odmawiam zjedzenia śniadania.
Zawsze chętnie wychodzę na spacer,
odpowiednie zakładam ubrania.
Myję ręce przed każdym posiłkiem,
jem owoce i świeże warzywa.

Zęby co dzień szoruję dokładnie,
każda ze mną bakteria przegrywa.
2. Są dla dzieci także zdrowe:
gimnastyka, piłka, rower,
dobry humor, uśmiech mamy
i zabawy z kolegami.
Ref.: Nie grymaszę…

https://annagrishina.com/2019/04/10/gimnastyka-artystyczna-czy-estetyczna-akrobatyka-a-moze-balet-lubtaniec-jesli-zastanawiacie-sie-jakie-zajecia-sportowe-wybrac-dla-swojego-dziecka-koniecznie-przeczytajcie-tentekst/

Skarby jesieni
Termin realizacji: 26.10.2020 r. -30.10.2020 r.

https://www.styl.pl/kuchnia/news-kiszenie-kapusty-nie-jest-trudne,nId,2306992

Cele wychowania przedszkolnego:
 poznanie sposobu przechowywania żywności przez
okres zimowy oraz nazw miejsc, w których
przechowuje się zapasy (spiżarnia, piwnica);
 rozumienie znaczenia robienia zapasów i ich
przechowywania przez zimę;
 wdrażanie do czerpania radości z dzielenia się
zapasami z innymi
 zapoznanie z literami i, I;
 kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i
syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z
samodzielnego odczytywania sylab i krótkich
wyrazów;
 poznanie sposobu przechowywania warzyw w okresie
zimowym (mrożenie);
 rozumienie znaczenia przygotowywania zapasów i ich
przechowywania przez zimę

 wprowadzenie cyfry 2, doskonalenie umiejętności
dokładnego przeliczania, odszukiwanie nowo
poznanej cyfry w życiu codziennym;
 poznanie sposobu przechowywania warzyw – kiszenie
kapusty;
 poznanie sposobu przechowywania warzyw przez
okres zimowy – suszenie;
 utrwalenie piosenki „Przepis na zdrowie”,
doskonalenie umiejętności gry na instrumentach
perkusyjnych, ćwiczenia rytmiczne;
 wyrabianie umiejętności poruszania się w rzędach z
zachowaniem równych odstępów;
 poznanie sposobów przechowywania warzyw w
okresie zimowym, poznanie rożnych rodzajów
przetworów wykonywanych i gromadzonych przez
ludzi na zimę;
 rozumienie znaczenia zdrowego odżywiania dla
dobrego zdrowia i samopoczucia;
 zachowanie bezpieczeństwa podczas posługiwania się
nożem.
Indyk Wanda Chotomska
Indyk głośno gulgoce:
– Daj mi złotą karocę!
– Na co ci karoca?
– Po co?
Będę jeździł tą karocą,
bo ja jestem wielki krol.
Krol podworka
Gul gul gul!
Opracowały: D. Jabłońska, B Chudzik

