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Grupa VIII
I.

Blok tematyczny: Dbam o zdrowie
 Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie
spacerów.
 Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach zabawek,
w szafkach indywidualnych, w szatni
 Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki
 Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw
 Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie
 Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A

II.

Blok tematyczny: Park w barwach jesieni
 Dokonywanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej i głoskowej wyrazów;
wskazywanie litery a wśród innych liter
 Obserwowanie środowiska parku podczas spaceru i dokumentowanie wyników swojej
obserwacji
 Aktywne uczestniczenie w tworzeniu opowiadania
 Kreślenie po śladzie ornamentów literopodobnych
 Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.
 Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych

III.

Blok tematyczny: Jesienny las





Wprowadzenie wzoru graficznego liter l, L, m, M
Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły
Poznawanie zmian zachodzących w lesie jesienią
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci,
porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej
liczby elementów
 Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem
gramatycznym i logicznym.
 Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie
dzieciom tekstów literatury dziecięcej
IV.

Blok tematyczny: W świecie muzyki - tygodniowy projekt edukacyjny





Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno- ruchowych. Nauka piosenek i pląsów
Rozwijanie wyobraźni muzycznej. Wyrażanie muzyki ruchem
Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2
Wyrażanie swojego rozumienia świata za pomocą impresji plastycznych
i technicznych
 Podejmowanie próby czytania prostych wyrazów- czytanie globalne

Stroje na różne pory roku

Zbieramy grzyby

Bożena Forma

sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak

Kiedy latem na niebie
słońce jasno praży
w kąpielowym stroju
siedzę na plaży.

Z wielkim koszem idzie jesień po lesie.
Co w tym koszu pani jesień nam niesie?
Ref.: Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki pozbieramy dziś.

Kiedy mróz siarczysty
panuje na dworze
w czapce i szaliku
spacerować mogę.

Poszukamy żółtych kurek pod sosną.
Nad potokiem smaczne rydze nam rosną.

Kiedy jesienią
deszcz ciągle pada
wtedy bardzo chętnie
kalosze zakładam.

Muchomora ominiemy z daleka.
Niech muchomor na złe muchy tu czeka.

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

Ref.: Kurki, rydze i maślaki…

Ref.: Kurki, rydze i maślaki…

