TREŚCI PROGRAMOWE REALIZOWANE W PAŹDZIERNIKU
W GRUPIE „BIEDRONKI”
Tydzień: od 02.10.2017 r. do 06.10.2017 r. „Jesień w sadzie”
1. „Kto powie” – słuchanie wiersza M. Czerkawskiej, wdrażanie do uważnego słuchania
i wypowiadania się na określony temat.
2. „Mamy dziś apetyt wielki” – zabawy rytmiczno – ruchowe przy piosence, rytmizowanie
z wykorzystaniem owoców, bhp podczas zabaw.
3. „Owoce z sadu” - zestaw ćwiczeń gimnastycznych, ćwiczenia drobnych ruchów rąk
(zabaw z wykorzystaniem rymowanki) rozwijanie orientacji przestrzennej.
4. „Ile jest owoców” – ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie liczenia.
5. „Zestaw zabaw ruchowych” (zb. wł.) - nabywanie umiejętności swobodnego poruszania
się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej. Usprawnienie technik
prawidłowego oddychania, kształtowanie postawy, przestrzeganie poleceń nauczyciela, bhp.
Tydzień: od 09.10.2017 r. do 13.10.2017 r. „Jesień w ogrodzie”
1. Słuchanie wiersza S. Grabowskiego „Dary jesieni” – wdrażanie do swobodnych
wypowiedzi, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
2. „Ulubione warzywa” – wydzieranka z kolorowego papieru rozwijanie sprawności
manualnej.
3. „Duże, małe warzywo” - nabywanie umiejętności rozpoznawania warzyw (duże, małe).
4. Nauka piosenki „Buraczek i cebulka” – rozwijanie umiejętności wokalnych.
5. Słuchanie opowiadania H. Łochockiej „Co można zrobić z ziemniaka?” – wdrażanie do
uważnego słuchania, spotkanie z kucharką wdrażanie do swobodnych wypowiedzi.
Tydzień: od 16.10.2017 r. do 20.10.2017 r. „O sobie samym”
1. „Zabawy imionami” - poznawanie imienia każdego dziecka, ułożonego z liter
drukowanych, rozmowa na temat imienia i jego zdrobnienia.
2. „Mamy różne charaktery”- zabawy przy piosence „O charakterach” - umuzykalnienie
dzieci, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do przestrzegania zasad bhp.
3. „Do przodu prawą rękę daj” - zestaw zabaw ruchowych” (zb. wł.). Nabywanie
umiejętności poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej.
4. „Moja twarz” – ćwiczenia plastyczne, rozwijanie sprawności manualnej.
5. „Dbam o swoje ciało” – historyjka obrazkowa. Poznawanie zasad warunkujących zdrową
sylwetkę, uwrażliwienie na konieczność przebywania na świeżym powietrzu.
Tydzień: od 23.10.2017 r. do 27.10.2017 r. „Nasze zmysły”
1. Słuchanie opowiadani G. Kasdepke „Uszy na sprzedaż” – nabywanie umiejętności
słuchania i wypowiadania się na określony temat. Rozwijanie mowy.
2. „Oczy, uszy, usta, nos” – zabawy przy piosence, kształtowanie poczucia rytmu.
3. „Ładne zapachy i brzydkie zapachy” – nazywanie zapachów występujących
w środowisku przyrodniczym.
4. „Kolorowy świat” – rysowanie obrazka kredką w wybranych kolorach, rozwijanie
inwencji twórczej, sprawności manualnej.
5. Zabawy przy piosence: „O zmysłach” – nabywanie umiejętności reagowania na wolną
melodię i szybką melodię.
Tydzień: od 30.10.2017 r. do 31.10.2017 r. „Szaruga jesienna”
1. Słuchanie wiersza I. Suchorzewskiej „Słota” – wdrażanie do uważnego słuchania,
swobodnych wypowiedzi.
2. „Parasole” - wyklejanie rysunku elementami, rozwijanie sprawności manualnej.
Opracowała: B. Gniadek

