ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK 2021
GRUPA XIII SKOWRONKI
Temat tygodniowy: „Owoce i warzywa” – projekt badawczy
Termin realizacji: 04-08.10.2021
Cele:
















poznanie stanu wiedzy dzieci o warzywach i owocach
poznanie owoców i warzyw oraz ich nazw
rozwijanie umiejętności klasyfikowania na owoce i warzywa
wzbogacenie słownictwa dzieci o nazwy warzyw i owoców na podstawie
zagadek
rozwijanie umiejętności stosowania pojęć: więcej, mniej
rozwijanie umiejętności przeliczania
poznawanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni
rozwijanie u dzieci zainteresowania zdrowymi nawykami żywieniowymi
poznanie piramidy zdrowia oraz zdrowotnych właściwości owoców i
warzyw
poznanie cech fizycznych różnych warzyw i owoców
rozwijanie umiejętności dostrzegania i opisywania różnic między różnymi
owocami i warzywami (cechy: wygląd, kształt, wielkość, kolor, twardość,
zawartość)
rozwijanie motoryki małej i kreatywności
rozwijanie umiejętności kulinarnych
integrowanie grupy podczas wspólnego świętowania

Źródło: https://www.klinikasolar.pl/blog/main/post/warzywaowoce_suche_nasiona_roslin_straczkowych_grzyby_orzechy

Temat tygodniowy: „Jesienne drzewa i ich tajemnice” – projekt badawczy
Termin realizacji: 18-22.10.2021
Cele:
 poznanie stanu wiedzy dzieci o drzewach
 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat: w jaki sposób można
zrobić drzewu krzywdę?
 poznanie następstw co może się stać z drzewem w efekcie złego
postępowania
 poznanie budowy drzewa i jego elementów
 określanie cech fizycznych drzew znajdujących się w ogrodzie
przedszkolnym i najbliższej okolicy
 określanie wielkości i grubości drzew
 poznanie nazw drzew i ich owoców (kasztany, żołędzie, szyszki itp.)
 opisywanie wyglądu (różnic i podobieństw) między owocami
poszczególnych drzew
 rozwijanie umiejętności dostrzegania i układania rytmów z darów jesieni
 poznawanie wyglądu liści
 rozwijanie umiejętności przeliczania
 rozwijanie układania liści od najmniejszego do największego i odwrotnie
 poznanie pór roku i zmian zachodzących w przyrodzie na ich przestrzeni
 rozwijanie motoryki małej
 rozwijanie kreatywności dzieci
 poznanie techniki origami – tworzenie skowronków z kół

Źródło: https://www.tapetus.pl/67939,park-jesienia-drzewa.php

Temat tygodniowy: „Razem się bawimy”
Termin realizacji: 11.10.2021 – 15.10.2021

Cele










wzmacnianie pozytywnych relacji w grupie
doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat opowiadania w oparciu o
ilustracje zwierząt w nim występujących;
doskonalenie umiejętności matematycznych;
rozwijanie umiejętności łączenia w pary i rozdzielania po tyle samo;
rozwijanie zdolności manualnych;
kształtowanie postawy dbałości o swoje miejsce pracy;
wzmacnianie pozytywnych relacji w grupie;
kształtowanie umiejętności dzielenia się zabawkami;

Muzylkowe zabawy
(autor Monika Kluza)

Muzylkowe zabawy zaczynamy,

(naśladowanie lotu motylka)

do kółeczka już dzieci zapraszamy. (zapraszanie dzieci)
Będzie radość, taniec, nutki i śpiew, (4 klaśnięcia w dłonie)
Dziś z muzyką bawmy się.

(obrót)

https://pl.depositphotos.com/stock-photos/motylki.html?filter=all&qview=67252495

Temat tygodniowy: „Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?”
Termin realizacji: 25.10.2021 – 29.10.2021

Cele:










doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zwierząt mieszkających w
lesie;
kształtowanie umiejętności logicznego myślenia;
zapoznanie z wyglądem graficznym cyfr od 1 do 3;
rozwijanie umiejętności rachunkowych;
zapoznanie z figurą geometryczną – trójkątem;
doskonalenie umiejętność posługiwania się klejem;
zapoznanie z wyglądem i sposobem życia jeży;
doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat tekstu;
kształtowanie postawy dbałości o środowisko naturalne i odpowiedzialności za nie;

Kasztanowy magik
Sł. Monika Kluza

Kasztanowy Magik, ćwiczy dziś od rana.
Z nim jesienna jest zabawa, dla nas doskonała.
Kasztanowy Magik tańczy, bawi, śpiewa.
Hej dzieciaki! Wiatr dziś wieje, skaczmy z nim po drzewach.

Kasztanowy Magik woła wszystkie dzieci:
Chodźcie szybko do kółeczka, słońce dla nas świeci.
Kasztanowy Magik lubi deszcz i burzę.
A gdy pada za oknami skacze przez kałuże.

https://pl.depositphotos.com/stock-photos/kasztany-

