ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC
WRZESIEŃ W GRUPIE X - PSZCZÓŁKI
Temat tygodnia: Ja i Ty to My
Termin realizacji: 01.09-05.03.2021r

Cele:
- rozwijanie koordynacji ruchowej w stopniu pozwalającym na
rozpoczęcie nauki czytania i pisania;
- rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji;
- kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się;
- przypomnienie zasad panujących w grupie przedszkolnej;
- wskazywanie i nazywanie części ciała u siebie i u innych;
- aktywne słuchanie utworów literackich
„Na wakacjach było miło!”
tekst: D. Gellner

muzyka: A. Skorupka

Na wakacjach było miło, było miło!
Słońce w plecy nam świeciło, Nam świeciło!
Wielkie morze jak umiało,jak umiało!
Za uszami nam szumiało,nam szumiało!
Ref. Na wakacjach było miło,
ale lato się skończyło,
ale lato się skończyło!
2. Na wakacjach było miło,było miło!
gdy po górach się łaziło, oj łaziło!

https://th.bing.com/th/id/R.f03c62250884dd93b8511d4559779837?rik=6EcWauZJPjpVNQ&riu=http%3a%2f%2fprzedszkole.zelandia.pl%2fwpcontent%2fuploads%2f2020%2f06%2flato.jpg&ehk=gBbnGGsANhUCOGpJJiS21Rk%2fTEUHQn%2fJFsHoTKHx04c%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0

A te góry jak umiały, jak umiały!
wciąż nam widok zasłaniały, zasłaniały!

Ref. Na wakacjach…

Temat tygodnia: Spotkanie z latawcem
Termin realizacji: 06.09- 10.09.2021r.

Cele:
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
- uczestnictwo w zabawach rytmiczno - muzycznych;
- kształtowanie słuchu fonematycznego;
- zapoznanie z literą „O”, „o”;
- poprawne formułowanie wypowiedzi;
- obdarzanie uwagą rozmówców.
„Wścibski wiatr”
muzyka i słowa: R. Szczypior

1. Podobno wiatr wielkie uszy ma,
dlatego tysiące plotek zna,
Wie, gdzie ucieka czas,
i o czym szumi las.
2. Podobno wiatr wielkie skrzydła ma,
dlatego przez świat z radością gna,
wie, gdzie zimuje rak,
i o czym śpiewa ptak.
3. Podobno wiatr bardzo dobrze wie,
kto, kiedy, dlatego, co i gdzie,
bo taki wiatru los,
we wszystko wsadza nos.

https://media.istockphoto.com/vectors/three-kids-flying-kites-in-the-park-vector-id509195142?
k=6&m=509195142&s=612x612&w=0&h=8nnJQYH-m_xfk3t3EFGhW1MtUkdIKdcnMKx27B3Wizc=

Temat tygodnia: Pożegnanie lata
Termin realizacji: 13.09- 24.09.2021r.

Cele:
- zapoznanie z pierwszymi oznakami jesieni;
- założenie kącika przyrodniczego – darów jesieni, wrzosów;
- zapoznanie litery „A”, „a”;
- rozwijanie współpracy w grupie;
- uwrażliwienie na piękno i różnorodność ojczystego kraju;
- formowanie poczucia tożsamości narodowej;
- utrwalenie wyglądu i nazw letnich kwiatów i owoców.
„Wrześniu, wrześniu”
tekst i muzyka: D. i K. Jagiełło

1.Do przedszkola powracają wreszcie dzieci,
wciąż jest lato i słoneczko nadal świeci,
lecz już wiemy, że niedługo będzie jesień,
bo wakacje się skończyły,jest już wrzesień
ref. Wrześniu, wrześniu, przegoń chmury
Zaproś słońce,
by świeciło coraz jaśniej,
coraz mocniej

2. Dziś od rana mgła i już nie widać nieba,
pada gęsty deszcz, choć wcale go nie trzeba,
ludzie niosą rozłożone parasole,
już zmoczone wszystkie domy i przedszkole.
ref. Wrześniu, wrześniu….

https://th.bing.com/th/id/R.a9494181a22203ff7c119d75a71bc0a9?rik=L3tRg7cdQFnH6g&riu=http%3a%2f%2fwlaczpolske.pl%

Temat tygodnia: Tajemnice Ziemi
Termin realizacji: 27.09- 01.10.2021r.

Cele:
- wzbudzenie zainteresowań przyrodniczych
- rozbudzanie zainteresowań dotyczących wiedzy o naszej planecie i jej
położeniu w kosmosie;
- zapoznanie z literą „T”, „t”;
- kształtowanie postaw ekologicznych;
- rozwijanie wiedzy o kontynentach oraz ich faunie, florze i mieszkańcach;
- kształtowanie pojęcia liczby jeden, poznanie cyfry 1
„Ziemia – planeta cała”
muzyka: K. Heering

słowa: U. Zielińska

Malarz wciąż zachodził w głowę:
Na niej ja i ty mieszkamy,
Na niej ja i ty mieszkamy,
i chodzimy i biegamy.
Warto także zapamiętać,
że mieszkają tu zwierzęta.
Złote w ziemi rośnie zboże;
ziemię grabi się i orze.
Ref: Ziemia - łąka zielona,
ziemia - to piasek w dłoniach,
ziemia - to glina i skała,
ziemia - planeta cała.
Na wycieczkę samolotem
lecisz z mamą, tatą, bratem.
A gdy wylecicie z chmury
widać wyspy, morza, góry.
Choć krajobraz wciąż się zmienia,
to jest nadal Ziemia, Ziemia!

https://lh6.googleusercontent.com/proxy/udxt_BvvfJBoSkiQzgl5KiXLd7CVmEY5VWrWdNsBUCvaFcs3tJnJIvqiHxobpkXYlOIv0EwoDFIYfMD2g2Dg_P-hqhEYyiBlPnlAWhz1W3PulJflfyHak1CdkLLZ_hl0a0eQvsC_KOlU48FJuanFGWgvxG4oo03E6S-Sh1Xz0fvd_yc=w1200-h630-p-k-no-nu

Ref: Ziemia - łąka zielona

