GRUPA VII - Miesięczny plan pracy – październik
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
 Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw.
 Kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy (rodzaj).
 Rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców.
 Uświadomienie dzieciom, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące.
 Poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów.
 Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
 Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określenia, w którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo.
 Poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem.
 Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni.
 Promowanie zasad zdrowego żywienia.
 Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.
 Promowanie zasad zdrowego żywienia – uświadomienie jakie produkty warto jeść często.
 Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
 Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 Doskonalenie dużej motoryki.
 Uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka.
 Wzmacnianie siły ramion, nóg i tułowia.
 Kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się.
 Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 Zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby.
 Wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej.
 Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji – eliminowanie strachu przed stomatologiem.
 Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
 Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.
 Wdrażanie dzieci do rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy.
 Rozbudzanie u dzieci zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
 Rozwijanie umiejętności matematycznych – porównywanie wielkości drzew, posługiwanie się określeniami: wysokie, niskie.
 Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi.
 Rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne.
 Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.

















Rozwijanie kreatywności dzieci w swobodnych działaniach.
Zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu.
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poszanowania dla zwierząt.
Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.
Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.
Rozwijanie kreatywności.
Rozwijanie cierpliwość i koncentracji.
Rozwijanie zdolności improwizacyjnych (muzyka).
Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych.
Uwrażliwianie na sztukę.
Pobudzanie do działań artystycznych.
Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.
Wyrabianie odwagi i śmiałości.
Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
Wdrażanie do nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.

Zadania do codziennej realizacji:
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
 Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
 Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
 Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
 Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach
samoobsługowych.
 Słuchanie tekstów czytanych przez N.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają
aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub
kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
 Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.

Temat tygodnia: DARY JESIENI

1. ROBIMY ZUPĘ JARZYNOWĄ

Temat
dnia

Formy aktywności dzieci















Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.
„Powitanka”.
„Sałatka jarzynowa” – zabawa integracyjna.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
Poszukiwacze skarbów – słuchanie opowiadania i
odpowiadanie na pytania do jego treści.
„Jakie dary niesie ze sobą jesień?” – rozmowa na temat jesieni.
„Robimy zupę jarzynową” – zabawa dramowa.
Karta pracy– łączenie elementów w pary.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

„Które warzywo zmieniło miejsce” – zabawa dydaktyczna.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy utrwalające
nazwy warzyw.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Cele dnia
Dziecko:
 śpiewa i inscenizuje powitankę;
 bierze udział w zabawach ruchowych,
wykonuje polecenia N., reaguje na
sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje
ruchy, śpiewa i tańczy;
 wypowiada się na temat opowiadania;
 rozróżniania i nazywa dary jesieni;
 używa różnych nazw warzyw;
 łączy elementy według wybranej cechy
(rodzaj);
 klasyfikuje przedmioty według wielkości;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;

Realizacja
podstawy
programowej
I: 1, 2, 4, 5, 6,
8, 9.
II: 1, 2, 7, 8.
III: 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9.
IV: 1, 2, 4, 5, 7,
8, 12, 18, 19,
21.

Uwagi

Temat tygodnia: DARY JESIENI

2. JAKI TO OWOC?

Temat
dnia

Formy aktywności dzieci
















Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.
„Powitanka”.
„Sałatka owocowa” – zabawa integracyjna.
„Muchy do sieci” – zabawa ruchowa.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Smaki” – zabawa dydaktyczna.
„Zapachy” – zabawa dydaktyczna.
Karuzela – zabawy tradycyjne ze śpiewem.
„Namaluję moje jabłko” – malowanie farbami.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Siała baba mak – zabawa z rymowanką.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawa utrwalająca
nazwy owoców.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Cele dnia
Dziecko:
 śpiewa i inscenizuje powitankę;
 rozróżnia za pomocą zmysłów i nazywa
popularne owoce;
 bierze udział w zabawach ruchowych,
wykonuje polecenia N., reaguje na
sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje
ruchy;
 dostrzega szczegóły w przedmiotach i
przedstawia je w pracy plastycznej;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności.

Realizacja
podstawy
programowej
I: 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8.
II: 1, 2, 7.
III: 1, 2, 3, 4, 5 ,
4, 5, 8, 9.
IV: 2, 4, 5, 7, 8,
18, 19, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: DARY JESIENI

3. DLACZEGO ZBIERAMY TYLKO NIEKTÓRE GRZYBY?

Temat
dnia

Formy aktywności dzieci

















Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
„Powitanka”.
Zbieramy grzyby – nauka słów piosenki.
„Pieski” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
Rytmika – zabawy umuzykalniające.
Zbieramy grzyby – śpiewanie, inscenizacja i taniec do piosenki.
„Kur – ka” – zabawy ze słowem.
„ Grzybobranie” – rozmowa na temat grzybów jadalnych i
trujących.
Praca techniczna - wykonywanie grzyba.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
„Spacer po lesie” – zabawa orientacyjno- porządkowa.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – rysowanie. wybranego
grzyba jadalnego.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Cele dnia
Dziecko:
 śpiewa i inscenizuje powitankę;
 bierze udział w zabawach
umuzykalniających i oddechowych oraz
ortofonicznych;
 śpiewa, inscenizuje i tańczy z grupą do
piosenki;
 gra na instrumentach utrzymując rytm
utworu;
 dzieli wyrazy na sylaby;
 wie, jak bezpiecznie korzystać z dóbr
przyrody;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności.

Realizacja
podstawy
programowej
I: 1, 2, 4, 5, 6,
8, 9.
II: 1, 2, 7, 8, 9.
III: 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9.
IV: 2, 5, 7, 18,
19, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: DARY JESIENI

4. ZBIERAMY JESIENNE SKARBY!

Temat
dnia

Formy aktywności dzieci

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 „Powitanka”.
 „Wędrujące kasztany” –zabawa integracyjna
 „Szeleszczący wiatr”, „Kolorowe liście” – zabawy ruchowe.
 „Deszczowy spacerek” – zabawa paluszkowa.
 Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 „Jesienne skarby” – rozwiązywanie zagadek dotyczących darów
jesieni.
 Zbieramy grzyby – inscenizacja do piosenki.
 „Kasztanowe liczenie” – zabawa dydaktyczna.
 „Pójdziemy na wycieczkę” – rozmowa dotycząca
bezpieczeństwa i przebiegu wycieczki.
 Spacer w okolice przedszkola – obserwacje przyrodnicze z
kartą pracy.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 „Jarzębiny, kasztanowce, dęby” – zabawa ruchowa,
dydaktyczna.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Zajęcia wyrównawcze i rozwijające- przeliczanie elementów
przyrodniczych.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Cele dnia
Dziecko:
 śpiewa i inscenizuje powitankę;
 bierze udział w zabawach ruchowych,
wykonuje polecenia N., reaguje na
sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje
ruchy, śpiewa i tańczy;
 rozwiązuje zagadki przyrodnicze;
 przelicza elementy, określa liczebność
zbiorów;
 bezpiecznie porusza się po chodniku i
ulicy w czasie wycieczki;
 rozpoznaje liście i łączy je z
odpowiednim owocem;
 rozpoznaje pospolite drzewa i ich owoce;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności.

Realizacja
podstawy
programowej
I: 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9.
II: 1, 2, 3, 7, 8.
III: 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9.
IV: 5, 15, 18,
21.

Uwagi

Temat tygodnia: DARY JESIENI
Temat
dnia

Formy aktywności dzieci

5. JAK ZATRZYMAĆ LATO?
















Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
„Powitanka”.
„Dżem wieloowocowy” – zabawa integracyjna.
„Szeleszczący wiatr”, „Kolorowe liście”, „Deszczowy spacerek” –
zabawy ruchów.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
Ałła gorące! – słuchanie opowiadania i odpowiadanie na
pytania dotyczące tekstu.
„Krzątanie się w kuchni” – rozmowa na temat bezpieczeństwa
w kuchni.
„Sok z malin” – przygotowanie soku owocowego.
Zestaw ćwiczeń ruchowych.
Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
Zbieramy grzyby – inscenizacja do piosenki.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – kolorowanie rysunków
przedstawiających owoce.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Cele dnia
Dziecko:
 śpiewa i inscenizuje powitankę;
 bierze aktywny udział w zabawach
ruchowych i ćwiczeniach
gimnastycznych, wykonuje polecenia N.,
reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,
naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;
 wypowiada się, jak bezpiecznie
zachować się w kuchni;
 argumentuje, dlaczego należy spożywać
zdrowe posiłki i napoje;
 koloruje i nazywa przedstawione na
obrazkach owoce.

Realizacja
podstawy
programowej
I: 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9.
II: 1, 2, 3, 5, 7,
8.
III: 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9.
IV: 2, 7, 18, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: DBAMY O ZDROWIE
Temat
dnia

Formy aktywności dzieci

1. DLACZEGO MUSIMY JEŚĆ RÓŻNE POTRAWY?








Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
„Powitanka”.
„Ciepło – zimno” – szukanie przedmiotów związanych z
tematem dnia.
Głowa, ramiona, kolana, pięty – zabawa z piosenką.
„Gąski” – zabawa orientacyjno- porządkowa.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
Koń – słuchanie opowiadania i odpowiadanie na pytania.
„Dlaczego musimy jeść różne potrawy? – rozmowa na temat
zdrowego odżywiania.
„Zasady zdrowego żywienia” – rozmowa.
„Nasz sok malinowy” – degustacja soku przygotowanego w
poprzednim tygodniu.
„Śniadanie, obiad, kolacja i… podwieczorek” – rysowanie dań.
Karta pracy – wybieranie zdrowych i niezdrowych posiłków.






Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – wydzieranka.
Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.









Cele dnia
Dziecko:
 śpiewa i inscenizuje powitankę;
 porusza się po sali według słów N.;
 bierze aktywny udział w zabawach
ruchowych i ćwiczeniach
gimnastycznych, wykonuje polecenia N.,
reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,
naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;
 wypowiada się, które produkty należy
jeść często i dlaczego;
 próbuje sok, wymienia jego walory
smakowe i zdrowotne;
 bawi się z grupą dzieci, pomaga innym,
współpracuje;
 bezpiecznie korzysta ze sprzętu
terenowego;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 swobodnie wypowiada się na temat
domowych posiłków;
 wykonuje wydzierankę na podany temat.

Realizacja
podstawy
programowej
I: 1, 3, 5.
II: 9.
III: 2, 3, 4, 5, 8,
9.
IV: 2, 8, 18, 19,
21.

Uwagi

Temat tygodnia: DBAMY O ZDROWIE
Temat
dnia

Formy aktywności dzieci







2. CO POTRAFI CZTEROLATEK?











Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
„Powitanka”.
Mam cztery lata – nauka wiersza z pokazywaniem.
Głowa, ramiona, kolana, pięty, „Gąski” – zabawy ruchowe.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
Mam cztery lata – słuchanie wiersza i rozmowa na temat
wiersza.
„Co potrafi czterolatek?” – rozmowa na temat umiejętności
dziecka czteroletniego.
Zestaw ćwiczeń ruchowych – wzmacnianie siły ramion, nóg i
tułowia.
Latawiec – słuchanie wiersza.
„Czy mój latawiec poleci wysoko?” – wykonanie latawca z
recyklingu.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
„Czarujemy wiatr” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
Zajęcia wyrównawcze i rozwijające- wykonanie ozdób do ogona
latawca.
Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

Cele dnia
Dziecko:
 śpiewa i inscenizuje powitankę;
 powtarza słowa wiersza i gesty do jego
treści;
 bierze aktywny udział w zabawach
ruchowych i ćwiczeniach
gimnastycznych, wykonuje polecenia N.,
reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,
gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;
 wypowiada się na temat treści wiersza;
 łączy elementy: patyki, folię, sznurek,
krepinę – tworząc latawiec;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 wykonuje z krepiny kokardkę i
przymocowuje ją do ogona latawca.

Realizacja
podstawy
programowej
I: 1, 4, 5, 6, 8.
II: 5, 9..
III: 2, 3, 4, 5, 8,
9.
IV: 7, 8, 11, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: DBAMY O ZDROWIE
Temat
dnia

Formy aktywności dzieci




3. W CO SIĘ UBIORĘ NA SPACER?














Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
„Powitanka”.
Piosenka na chłodne dni – słuchanie piosenki, improwizacja
ruchowa do piosenki.
„Szeleszczący wiatr”, „Kolorowe liście”, „Deszczowy spacerek”
– zabawy ruchowe.
Rytmika – zabawy umuzykalniające.
Piosenka na chłodne dni – nauka piosenki i tańca.
Gra na instrumencie.
„Jesienne ubranie” – wykonanie plakatu.
„W co ubrać się na spacer?” – słuchanie opowiadania i
wypowiedzi na jego temat.
„Ubierzmy Misię!” – dobieranie elementów ubioru do treści
słuchanego opowiadania.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Mało nas – zabawa integracyjna z piosenką.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy z sylwetami z
zastosowaniem dialogów.
Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

Cele dnia
Dziecko:
 śpiewa i inscenizuje powitankę;
 bierze aktywny udział w zabawach
ruchowych, wykonuje polecenia N.,
reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,
gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;
 bierze udział w zabawach
umuzykalniających i oddechowych oraz
ortofonicznych;
 śpiewa i tańczy z grupą do piosenki;
 gra na instrumentach utrzymując rytm
utworu;
 współpracuje, ustala, projektuje
wykonując wspólną pracę;
 wybiera właściwe ubranie, dostosowując
je do pogody;
 używa dialogów w zabawie;
 bawi się zgodnie w kącikach
zainteresowań.

Realizacja
podstawy
programowej
I: 1, 2, 5, 6, 7.
II: 9.
III: 2, 3, 4.
IV: 2, 5, 7, 18,
19, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: DBAMY O ZDROWIE

4. DLACZEGO CHODZĘ DO LEKARZA?

Temat
dnia

Formy aktywności dzieci

















Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
„Powitanka”.
Głowa, ramiona, kolana, pięty, „Gąski” – zabawy ruchowe.
Piosenka na chłodne dni – utrwalenie tańca do piosenki.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
Różyczka – słuchanie opowiadania i wypowiadanie się na jego
temat.
„Dlaczego chodzę do lekarza?” – rozmowa na temat wizyt u
lekarz.
Karta pracy – labirynt, rozwijanie koordynacji wzrokoworuchowej.
Zajęcia o emocjach – strach przed wizytą u lekarza.
Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
Już kółeczko zrobić czas, Adam siedmiu synów miał, Dwóm
tańczyć się zachciało, Zabawa w parach – zabawy muzycznoruchowe w kręgu.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
Przygotowanie eksperymentu – nacieranie pastą do zębów
skorupki jajka na twardo.
Zajęcia wyrównawcze i rozwijające: „u lekarza” – zabawa w
role.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Cele dnia
Dziecko:
 śpiewa i inscenizuje powitankę;
 bierze aktywny udział w zabawach
ruchowych, wykonuje polecenia N.,
reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,
gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;
 uważnie słucha opowiadania i
odpowiada na pytania na jego temat.
 odnosi się do swoich doświadczeń i
opowiada o wizytach u lekarza;
 wypowiada się, jakich urządzeń i
narzędzi używają lekarze i pielęgniarki;
 wypowiada się, jak poradzić sobie ze
strachem przed wizytą u lekarza;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 przygotowuje elementy do
eksperymentu dokładnie smarując jajko
pastą do zębów.

Realizacja
podstawy
programowej
I: 1, 2, 5, 6, 7,
8.
II: 1, 2, 6, 9.
III: 2, 3, 4.
IV: 2, 5, 7, 14,
18, 20.

Uwagi

Temat tygodnia: DBAMY O ZDROWIE

5. DO CZEGO SŁUŻĄ MOJE ZĄBKI?

Temat
dnia

Formy aktywności dzieci
















Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
„Powitanka”.
Aseja bum czika bum – zabawa zuchowa.
Głowa, ramiona, kolana, pięty, „Gąski” – zabawy ruchowe.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
Aby nasze ząbki się błyszczały – słuchanie i powtarzanie słowa
wiersza.
„Aby nasze ząbki się błyszczały” – prezentacja techniki mycia
zębów według instrukcji z wiersza.
„Dlaczego trzeba myć zęby pastą?” – eksperyment
sprawdzający jaki wpływ mają kwasy (ocet) na nasze zęby.
„W gabinecie dentystycznym” – rozmowa dotycząca pracy
stomatologa.
Karta pracy – dostrzeganie różnic i podobieństw oraz
elementów niepasujących do całości.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Grosik – zabawa muzyczno-ruchowe w kręgu.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – rysowanie twarzy z
uśmiechem pełnym zdrowych zębów.
Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

Cele dnia
Dziecko:
 śpiewa i inscenizuje powitankę;
 bierze aktywny udział w zabawach
ruchowych, wykonuje polecenia N.,
reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,
gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;
 opowiada, kto to jest stomatolog i na
czym polega jego praca;
 uważnie patrzy na obrazek i dostrzega
drobne elementy;
 myje dokładnie zęby;
 wyciąga wnioski z eksperymentu;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 rysuje według poleceń N.;
 w czasie zabaw dowolnych w kącikach
właściwie odnosi się do rówieśników,
stosuje zwroty grzecznościowe w
zabawie.

Realizacja
podstawy
programowej
I: 1, 2, 4, 5, 6,
7.
II: 1, 2, 6,7, 8.
III: 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9.
IV:2, 8, 19, 20,
21.

Uwagi

Temat tygodnia: JESIENIĄ W PARKU I W LESIE

1. JESIENNA WYCIECZKA W OKOLOCE PRZEDSZKOLA

Temat
dnia

Formy aktywności dzieci













-

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
„Powitanka”.
Idzie zuch – zabawa zuchowa.
Mało nas – zabawa integracyjna z piosenką .
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
Boogie woogie – zabawa muzyczno-ruchowa.
„Co zmienia się wokół nas jesienią” – wycieczka w okolice
przedszkola.
„Co mówi moja twarz?” – zabawa dydaktyczna.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Misiowa hulajnoga, Jadę pociągiem prawdziwym, Zbieramy
grzyby, Piosenka na chłodne dni – zabawy z piosenkami.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – segregowanie
elementów przyrodniczych i suszenie liści.
Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

Cele dnia
Dziecko:
 bierze aktywny udział w zabawach
ruchowych i ćwiczeniach
gimnastycznych, wykonuje polecenia N.,
reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,
gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;
 orientuje się w schemacie własnego
ciała, określa prawą i lewą stronę;
 jest zainteresowane przyrodą i przejawia
emocjonalny stosunek do niej;
 stosuje się do poleceń nauczyciela;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 przelicza przedmioty, segreguje;
 suszy liście, by były płaskie;
 podejmuje nowe zadania, wykonuje
konstrukcje z klocków.

Realizacja
podstawy
programowej
I: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9.
II: 1, 2, 7, 8, 9,
11.
III: 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9.
IV: 2, 5, 7, 8,
18, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: JESIENIĄ W PARKU I W LESIE
Temat
dnia

Formy aktywności dzieci

2. JESIENNE DRZEWA















Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.
„Powitanka”.
„Pory roku” – zabawa integracyjna
„Szeleszczący wiatr”, „Kolorowe liście”, „Deszczowy spacerek”.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
Karta pracy – rozmowa na temat zmian zachodzących w
przyrodzie jesienią.
„Krasnoludek i wielkolud – niski i wysoki” – zabawa
edukacyjna.
„Jesienne drzewa” – wycieczka w okolice przedszkola.
Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
Mała Miczitanka – zabawa zuchowa
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – utrwalenie kolejności pór
roku, oglądanie książek przyrodniczych.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Cele dnia
Dziecko:
 rozpoznaje pory roku po
charakterystycznych elementach;
 wypowiada się na podany temat;
 bierze aktywny udział w zabawach,
wykonuje polecenia N., reaguje na
sygnały dźwiękowe i słowne, gesty,
naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;
 wypowiada się, jakie zmiany zachodzą w
przyrodzie jesienią;
 klasyfikuje przedmioty według wielkości i
rodzaju;
 obserwuje przyrodę, określa wysokość
drzew: niskie, wysokie;
 dokonuje samodzielnych obserwacji
otoczenia przyrodniczego;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 ogląda książki, słucha czytanych przez N.
fragmentów i komentuje;
 kulturalnie bawi się z innymi.

Realizacja
podstawy
programowej
I: 1, 2, 4, 5, 6,
8, 9.
II: 1, 2, 7, 8, 9.
III: 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9.
IV: 5, 11, 12,
18, 19, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: JESIENIĄ W PARKU I W LESIE

3. DLACZEGO JESIEŃ JEST KOLOROWA?

Temat
dnia

Formy aktywności dzieci
















Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.
„Powitanka”.
„Gra w kolory” – zabawa integracyjna z piłką.
„Szeleszczący wiatr”, „Kolorowe liście”, „Deszczowy spacerek”
– zabawy ruchowe.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
Rytmika – zabawy umuzykalniające.
Gra na instrumencie – naszym ciele.
Farby – nauka piosenki, inscenizacji.
„Dlaczego jesień jest kolorowa?” – rozmowa na temat barw
jesiennych.
„Bączki” – zabawa ruchowa.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
„Tworzymy jesienne barwy” – malowanie jesiennego pejzażu.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
Zajęcia wyrównawcze i rozwijające- mieszanie farb.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Cele dnia
Dziecko:
 bierze aktywny udział w zabawach
ruchowych i ćwiczeniach
gimnastycznych, wykonuje polecenia N.,
reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,
gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;
 bierze udział w zabawach
umuzykalniających i oddechowych oraz
ortofonicznych;
 powtarza słowa, śpiewa, inscenizuje
piosenkę;
 wymienia barwy podstawowe i
pochodne;
 wymienia barwy jesieni;
 maluje farbami według poleceń N.;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności.

Realizacja
podstawy
programowej
I: 1, 2, 4, 5, 6,
8, 9.
II: 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9.
III: 1, 2, 3, 4, 7,
8, 9.
IV: 4, 5, 8, 12,
14, 15, 18, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: JESIENIĄ W PARKU I W LESIE

4. KTO TO JEST ARTYSTA?

Temat
dnia

Formy aktywności dzieci















Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.
„Powitanka”.
„Co on robi” – zabawa naśladowcza.
„Spacer po linie”, „Znajdź parę” – zabawy ruchowe.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Kto to jest artysta?” – rozmowa dotycząca różnych rodzajów
sztuki i jej twórców.
„Jestem tancerzem” – improwizacje ruchowe do utworu
Fryderyka Chopina Preludium deszczowe.
„Jesień” – wykonanie makiety z materiałów przyrodniczych.
Zestaw ćwiczeń ruchowych – do przeprowadzenia w ogrodzie.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
„Rzeźby” – zabawa orientacyjno- porządkowa.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – wykonanie dodatkowych
elementów do makiet jesiennych.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Cele dnia
Dziecko:
 eksperymentuje ruchem przy muzyce
klasycznej;
 bierze aktywny udział w zabawach
ruchowych i ćwiczeniach
gimnastycznych, wykonuje polecenia N.,
reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,
gesty, naśladuje ruchy;
 swobodnie porusza się do muzyki;
 tworzy z dziećmi wspólną pracę z
muzyką w tle;
 łączy materiały przyrodnicze, tworząc
wspólną całość;
 uczestniczy w zajęciach ruchowych na
powietrzu;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności.

Realizacja
podstawy
programowej
I: 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9.
II: 1, 2, 3, 6, 7.
III: 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9.
IV: 1, 5, 7, 9,
11, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: JESIENIĄ W PARKU I W LESIE

5. JAK ZWIERZETA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO ZIMY?

Temat
dnia

Formy aktywności dzieci














Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.
„Powitanka”.
„Liście” – zabawa integracyjna.
„Szeleszczący wiatr”, „Kolorowe liście”, „Deszczowy spacerek”
– zabawy ruchowe.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Czy dam radę ci pomóc?” – słuchanie opowiadania i rozmowa
na temat, jak zwierzęta przygotowują się do zimy.
Karta pracy – łączenie linią elementów, liczenie.
„Zwierzęta i rośliny jesienią” – quiz przyrodniczy.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
„Którego liścia brakuje” – zabawa dydaktyczna rozwijająca
pamięć.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – wykonanie schematu
nory borsuków.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Cele dnia
Dziecko:
 bierze aktywny udział w zabawach
ruchowych i ćwiczeniach
gimnastycznych, wykonuje polecenia N.,
reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,
gesty, naśladuje ruchy;
 wypowiada się na temat słuchanego
opowiadania i przygotowań zwierząt do
zimy;
 przelicza elementy, łączy, dorysowuje
zgodnie z instrukcją;
 współdziała z innymi w grupie w czasie
quizu;
 układa elementy przyrodnicze tak, aby
tworzyły makietę nory borsuków;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności.

Realizacja
podstawy
programowej
I: 1, 2, 4, 5, 6,
8, 9.
II: 1, 2, 7, 8, 9,
10.
III: 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9.
IV: 5, 18. 21.

Uwagi

Temat tygodnia: ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY
Temat
dnia

Formy aktywności dzieci

1. CZYM MOŻNA MALOWAĆ?














Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.
„Powitanka”.
„Spacer żuka” – opowieść ruchowa.
„Wyścigi dżdżownic” – zabawa z elementami
pełzania.Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Spacer w wyobraźni” – wizualizacja treści czytanego przez N.
tekstu „Jesienny poranek”.
„Malowanie na mleku” – eksperyment
„Malowanie ziemniakami” – maczanie połówek ziemniaków w
farbie i tworzenie odbitek na papierze.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Farby – utrwalenie tańca do poznanej piosenki.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – rysowanie.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

Cele dnia
Dziecko:
 bierze aktywny udział w zabawach
ruchowych i ćwiczeniach
gimnastycznych, wykonuje polecenia N.,
reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,
gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;
 korzysta z wyobraźni w czasie
wizualizacji i pracy plastycznej;
 wyciąga wnioski z eksperymentu;
 czerpie radość z pracy twórczej –
malowanie mlekiem, połówkami jabłka;
 tworzy jednolity obraz z pieczątek;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 rysuje kolorowe kręgi podobnie do tych,
które pojawiały się na mleku w
eksperymencie;
 wspólnie z innymi, kulturalnie bawi się w
kącikach.

Realizacji
podstawy
programowej
I: 1, 4, 5, 6.
II: 1,2, 3, 7.
III: 1, 2, 3, 4, 5,
8,9.
IV: 2, 5, 7, 8,
21.

Uwagi

Temat tygodnia: ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

2. KTO ZE MNĄ ZATAŃCZY?

Temat
dnia

Formy aktywności dzieci















Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.
„Powitanka”.
„Co kojarzy się z tańcem?” – zabawa w skojarzenia
„Kolorowe liście”, „Deszczowy spacerek” – zabawy ruchowe.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Kto ze mną zatańczy?” – rozmowa na temat różnych
gatunków tańców.
Tańczymy labada – zabawa zuchowa
Rytmika – zabawy umuzykalniające.
Gdy dzieci tańczą – improwizacja do piosenki z chustkami.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
„Lubię tańczyć bo…” – zabawa słowna.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – rysowanie wybranego
tańca.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Cele dnia
Dziecko:
 znajduje skojarzenia do wskazanych
słów;
 bierze aktywny udział w zabawach
ruchowych, wykonuje polecenia N.,
reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,
gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;
 porusza się do granego rytmu, dokładnie
wykonuje ćwiczenia oddechowe,
naśladuje dźwięki, dostosowuje się do
ruchów osoby prowadzącej, wycisza się
słuchając muzyki;
 śpiewa fragmenty piosenki, improwizuje
ruchem jej melodię;
 argumentuje swoje wypowiedzi;
 przedstawia rysunkiem wybrany taniec;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;

Realizacji
podstawy
programowej
I: 1, 4, 5, 6, 8.
II: 1, 2, 3.
III: 1, 2, 7, 8, 9.
IV: 2, 6, 7, 8,
21.

Uwagi

Temat tygodnia: ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

3. JAK ZACHOWAĆ SIĘ W KINIE I W TEATRZE?

Temat
dnia

Formy aktywności dzieci








Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.
„Powitanka”.
Mało nas – zabawa integracyjna z piosenką.
„Szeleszczący wiatr” – zabawa ruchowa.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
Krowa w kinie – słuchanie wiersza, rozmowa na jego temat.
„Gdzie mogę obejrzeć film?” – zaciekawienie tematem dnia.




„A ja to pokażę tak!” – zabawy parateatralne.
Zajęcia o emocjach – przeciwstawne emocje związane z
odbiorem sztuki, filmu.
Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
„Nasze piosenki” – utrwalenie poznanych piosenek z układem
tanecznym lub inscenizacją: Zbieramy grzyby, Piosenka na
chłodne dni, Farby.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
Zajęcia wyrównawcze i rozwijające- przeliczanie oczek na
kostce, gra „Droga do kina”.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.








Cele dnia
Dziecko:
 bierze udział w zabawach ruchowych,
wykonuje polecenia N., reaguje na
dźwięki, naśladuje ruchy, śpiewa i
tańczy;
 uważnie słucha wiersza, opowiadania i
odpowiada na pytania na ich temat;
 wypowiada się, jak zachować się w
miejscach publicznych;
 opowiada, w jaki sposób okazywać
emocje w czasie odbioru sztuki;
 śpiewa piosenkę z inscenizacją, tańczy do
piosenek: Zbieramy grzyby, Piosenka na
chłodne dni, Farby.
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 przelicza, gra w grę z zastosowaniem
kostki.

Realizacji
podstawy
programowej
I: 1, 5, 7, 8.
II: 1, 2, 3, 7, 8.
III: 2, 3, 4, 5, 8,
9.
IV: 1, 2, 5, 7,
12, 19, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY
Temat
dnia

Formy aktywności dzieci

4. BAWIMY SIĘ W TEATR!



















Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.
„Powitanka”.
„Co mogę obejrzeć w teatrze?” – pogadanka.
„Muchy do sieci” – zabawa ruchowa.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
Obudzona Królewna – uważne słuchanie opowiadania i
odpowiedzi na pytania do jego treści.
„Jak trzeba się zachowywać w teatrze?” – rozmowa na
temat zachowania w teatrze.
„Kim jestem?” – zabawa pantomimiczna
„Jestem aktorem!” – wspólna recytacja wiersza Kotek
Juliana Tuwima.
„Różne rodzaje teatrów” – rozmowa.
„Ja i mój cień” – zabawa naśladowcza.
Karta pracy – łączenie pacynek z baśni „Królewna Śnieżka”
z ich cieniem.
Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
Mało nas – zabawa integracyjna z piosenką.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – wykonanie kukiełki.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Cele dnia
Dziecko:
 wypowiada się na podany temat;
 bierze aktywny udział w zabawach,
wykonuje polecenia N., reaguje na
sygnały dźwiękowe i słowne, gesty,
naśladuje ruchy;
 uważnie słucha opowiadania i
wypowiada się na jego temat;
 wypowiada się, jak trzeba zachować się
w teatrze;
 przełamuje nieśmiałość w czasie zabawy;
 mówi powoli i wyraziście w czasie
recytacji;
 kojarzy cień z postacią;
 podejmuje zabawy parateatralne
inspirowane bajkami;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 łączy papier z rurką taśmą;

Realizacji
podstawy
programowej
I: 1, 4, 5, 6.
II: 1, 2, 7, 8.
III: 1, 2, 7.
IV: 2, 3, 5, 7, 8,
12, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

5. PO CZYM ROZPOZNAM TO ZWIERZĘ?

Temat
dnia

Formy aktywności dzieci















Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.
„Powitanka”.
„Co to będzie?” – zabawa dydaktyczna ze słowem.
„Spacer żuka”, „Wyścigi dżdżownic” – zabawy ruchowe.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Co to za zwierzę?” – zabawa dydaktyczna.
Karta pracy – rozpoznawanie zwierzęcia po ilustracji fragmentu
jego ciała.
„Zobacz jak się ruszam” – zabawa organizacyjno- porządkowa.
Zestaw ćwiczeń ruchowych.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Tańczymy labada –zabawa zuchowa
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – wymyślanie zagadek.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Tematy dodatkowe:
1. Dzień Zwierząt (04.10.2020)
2. Dzień Edukacji Narodowej (14.10.2020)

Cele dnia
Dziecko:
 dokonuje syntezy wzrokowej, słuchowej
wyrazów;
 bierze udział w zabawach ruchowych,
ćwiczeniach gimnastycznych, wykonuje
polecenia N., reaguje na dźwięki,
naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;
 wypowiada się na podany temat;
 rozpoznaje przedmiot, po analizie jego
fragmentu;
 rozwiązuje i wymyśla zagadki;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;

Realizacji
podstawy
programowej
I: 1, 5, 6.
II: 1.
III: 2, 3, 4,
IV: 2, 5, 9, 12,
16, 19, 21.

Uwagi

