TREŚCI PROGRAMOWE REALIZOWANE WE WRZEŚNIU
W GRUPIE „BIEDRONKI”
„Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie” Tydzień: od 01.09.2017 r. do 01.09.2017 r.
1. „Nasza grupa”- wykonanie pracy plastycznej, rozwijanie mowy i myślenia, wzbogacanie słownictwa,
rozwijanie sprawności manualnych.
„Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie” Tydzień: od 04.09.2017 r. do 08.09.2017 r.
. „Oto ja, moje ciało” - zestaw ćwiczeń gimnastycznych, wskazywanie części ciała (zabawa z wykorzystaniem
rymowanki) rozwijanie orientacji przestrzennej.
2. „Poznajemy się, poznajemy salę” – powitanie wszystkich dzieci, uściskiem dłoni, zaśpiewanie piosenki
„Podaj proszę swoje dłonie” (KLANZA), wspólne oglądanie sali, kącików zainteresowań, bhp podczas zabaw
w kącikach.
3. „Jestem sobie przedszkolaczek” – powitanie dzieci przez nauczyciela, słuchanie wiersza M. Terlikowskiej –
zintegrowanie grupy.
4. „Do przedszkola co dzień rano idę przez ulicę z mamą” – wymienianie czynności jakie należy wykonać
w drodze do przedszkola, liczenie czynności, segregowanie zbiorów.
5. „Zestaw zabaw ruchowych” (zb. wł.). Nabywanie umiejętności swob. poruszania się w przestrzeni przy
muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej. Usprawnienie technik prawidłowego oddychania, kształtowanie
prawidłowej postawy, przestrzeganie poleceń nauczyciela, bhp.
„Nasz kontakt z techniką. Środki transportu” Tydzień: od 11.09.2017 r. do 15.09.2017 r.
1. „Światła sygnalizatora” inscenizacja utworu D. Gellner – zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu
drogowego.
2. „Co to są pasy?” wykonanie ćwiczenia na karcie pracy: „Przejście dla pieska” - rozwijanie sprawności
manualnej, poznanie zasad ruchu drogowego.
3. „Kolorowe paski” - ćwiczenia w liczeniu, porównywanie liczebności zbiorów.
4. Nauka piosenki „Taniec pajacyka z misiem” – rozwijanie umiejętności wokalnych.
5. „Co to za pojazdy?” – spotkanie z ze strażnikiem miejskim, pogadanka na temat pojazdów
uprzywilejowanych (karetka, wóz policyjny, straż pożarna).
„Jesień” Tydzień: od 18.09.2017 r. do 22.09.2017 r.
1. „Jeż”, „Wiewiórka” - rozmowa na temat zachowania się zwierząt jesienią, rozwijanie mowy.
2. Zabawy przy piosence „Jesienne zapasy” - umuzykalnienie dzieci, rozwijanie sprawności ruchowej,
wdrażanie do przestrzegania zasad bhp.
3. „Zapasy wiewiórki” - Zestaw zabaw ruchowych (zb. wł.). Nabywanie umiejętności swobodnego poruszania
się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej. Usprawnienie technik prawidłowego
oddychania, kształtowanie prawidłowej postawy, przestrzeganie poleceń nauczyciela, bhp.
4. „Ruda Wiewióreczka” – przyklejanie kawałków pociętego pomarańczowego papieru na rysunku wiewiórki,
rozwijanie sprawności manualnej.
5. „Idzie, idzie jeż” – historyjka obrazkowa. Poznawanie zasad warunkujących bhp, uwrażliwienie na
konieczność zachowania zasad bhp w lesie, spacer alejami wokół przedszkola, zwrócenie uwagi na zjawiska
atmosferyczne.
„Jesień” Tydzień: od 25.09.2017 r. do 29.09.2017 r.
1. Słuchanie wiersza T. Śliwiaka „Idzie jesień” - rozwijanie mowy.
2. „Jesienne drzewa” – zabawy przy piosence, kształtowanie poczucia rytmu.
3. „Mały jeż” – zapoznanie z charakterystycznymi cechami jesieni w czasie spaceru, dokonywanie obserwacji
środowiska przyrodniczego.
4. „Kolorowe liście” – tworzenie kompozycji z odbitych, pomalowanych liści. uwrażliwienie dzieci na
dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, nabywanie umiejętności posługiwania się pędzlem i farbą.
5. „Ola i liście” – słuchanie piosenki ze zb.wł. umuzykalnienie dzieci, rozwijanie sprawności ruchowej,
wdrażanie do przestrzegania zasad bhp.

