Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
dla grupy III
MOTYLKI na październik
Temat tygodnia: Bezpieczni na drodze.
Termin realizacji: 4-8.10.21r.
Cele:
• zapoznane z funkcja i wyglądem sygnalizatorów: dla pieszych i
kierowców, utrwalenie podstawowych zasad poruszania się po ulicy;
• zapoznanie dzieci z pracą policjanta, wyglądem i charakterystycznymi
cechami munduru oraz służbowymi akcesoriami;
• zapoznanie z numerem alarmowym 112;
• doskonalenie orientacji w przestrzeni;
• Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania ręki lewej i
prawej;
Zabawy przy piosence:

Jest taka zebra
sł. M. Nawrocka, muz. I. Zakościelna

Jest taka zebra, choć
nieprawdziwa.
leży i wcale nie rusza się...
Na skrzyżowaniu ulic, leniwa,
patrzy na światła nocą i w dzień.
Ref. Czerwone – Stop!
Zielone – Hop!
Zawsze uważaj, rozejrzyj się!
Czerwone – Stop!
Zielone – Hop!
Bezpiecznie przechodzi, kto o tym wie!

https://przedszkouczek.pl/2019/09/02/jestesmy-bezpieczni/

Temat tygodnia: Nasze zwierzaki
Termin realizacji: 11-15.10.21r.

Cele:
•
•
•
•

Poznanie zwyczajów psów i kotów, ich potrzeb i sposobów
sprawowania nad nimi opieki;
Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt;
Zapoznanie z funkcją schroniska i jego rolą w życiu bezdomnych
zwierząt;
Zapoznanie z pracą weterynarza,

Mój przyjaciel pies
B. Krysiak

Kto znów zabrał taty kapcie?
Kto przestraszył dzisiaj babcię?
Kto jest sprawcą mokrej plamy?
Kto apaszkę pogryzł mamy?
Kto usypia na kanapie,
kiedy go za uchem drapię?
Kto się budzi już o świcie
i rozlewa z miski picie?
Kto się cieszy – gdy się budzę?
Kto rozbawia – gdy się nudzę?
Kto mnie broni – choć malutki?
Kto odgania wszystkie smutki?
Kto to? Nie wiem, czy go znacie.
Ja znam. To mój pies – przyjaciel!

https://pl.freepik.com/

Temat tygodnia: Jesienny las.
Termin realizacji: 18-22.10.21r.
Cele:
• zapoznanie z cechami charakterystycznymi środowiska przyrodniczego
– lasu;
• kształtowanie postaw proekologicznych;
• zapoznanie z rodzajami lasów i budową drzewa;
• kształtowanie umiejętności porównywania wysokości przedmiotów i
posługiwania się pojęciami: wysoki, niski, wyższy, niższy;
• zapoznanie z wyglądem i nazwami najczęściej spotykanych gatunków
grzybów jadalnych i trujących;
• poznanie zwierząt mieszkających w lesie, wyjaśnienie pojęcia: zwierzęta
pod ochroną;

Zabawy przy piosence:

Leśni przebierańcy
sł. i muz. M. Danecki

Las tak wielu ma mieszkańców, że pół dnia wymieniać muszę.
Spotkasz też tu przebierańców, co się stroją w kapelusze.
Ten brązowy, ten czerwony, ten zaś cały jak śnieg biały.
Każdy pięknie wystrojony, jakby bal urządzić chciały.
Lecz to wcale nie tancerze, a ten bal jest też na niby.
To nie damy, nie rycerze, to są przecież leśne grzyby!
Rosną sobie pod drzewami, tam gdzie trawa, mech i kwiaty.
A pod ich kapeluszami domki mają leśne skrzaty.

https://www.kreatywna.pl/styl-zycia/dom/jesienny-pejzaz-na-scianie/

Temat tygodnia: Drzewa w naszych lasach- temat realizowany metodą
projektu edukacyjnego.
Termin realizacji: 25-19.10.21r.
Cele:
•
•
•
•

doskonalenie umiejętności tworzenia pracy z materiału przyrodniczego;
nazywanie wybranych gatunków drzew
podział drzew na liściaste i iglaste
poznanie budowy drzewa

Drzewo
B. Forma

Rośnie w lesie stare drzewo,
Na nim ptaki gniazda mają.
Kiedy grozi im coś złego
Między liście się chowają.
Czarny dzięcioł długim dziobem
Delikatnie w korę stuka.
Leśnym przecież jest lekarzem,
W niej robaków ciągle szuka.
A pod drzewem rosną grzyby,
W norze mieszka myszka mała.
Kiedy ziemię śnieg przykryje
W niej to będzie smacznie spała.
W dużej dziupli swe zapasy
Już wiewiórka zgromadziła.
Gdy nastanie długa zima
Będzie nimi się żywiła.

https://de.123rf.com/

