Październik 2020
I tydzień – Jesień daje nam owoce
– w tym tygodniu:

będziemy starać się budować wypowiedzi poprawne gramatycznie opisując ilustracje
związane z sadem i drzewami owocowymi,

przyjrzymy się dokładnie wybranym owocom i omówimy ich wygląd, będziemy próbowali
narysować je samodzielnie dobierając właściwe kolory,


nauczymy się wierszyka:
Wpadła gruszka do fartuszka,
a za gruszką dwa jabłuszka.
A śliweczka wpaść nie chciała,
bo śliweczka niedojrzała.



zapoznamy się z wierszem „Entliczek pentliczek…” J. Brzechwy i nauczymy się fragmentu,

•
posłuchamy wiersza „Jesień” J. Ratajczaka – powtórzymy i utrwalimy nazwy drzew
owocowych i będziemy omawiać różnice między owocami tego samego rodzaju (kolor, wielkość,
kształt),
•
poznamy „Bajeczkę o małym jabłuszku” – słuchanie utworu A.Galicy – ocena zachowania
bohaterów, zdefiniowanie myśli przewodniej utworu – zgodne współdziałanie pozwala pokonać
trudności.
https://mamotoja.pl/bajka-dla-dzieci-opowiesc-o-jabluszku,twoje-dziecko-archiwumartykul,5288,r1p1.html
•
będziemy śpiewać i bawić się przy piosence „Pac gruszka”.
https://www.youtube.com/watch?v=KMfo4NKfwzw
II tydzień
– Jesień daje nam warzywa – w tym tygodniu:
•
będziemy oglądać i omawiać wybrane warzywa. Kształcić umiejętność nazywania części
warzyw (korzeń, liście, nać, strączki itp.). Zwrócimy uwagę na to co rośnie pod, a co nad ziemią i
które części warzyw są jadalne,
•
zapoznamy się z wierszami o warzywach np. „Pomidor” i „Na straganie” J. Brzechwy,
„Trzy cebule” J. Buczkowskiej, „Pani Cebula” W. Scisłowskiego,

będziemy globalnie czytać nazwy wybranych warzyw, przyporządkowywać je do ilustracji i
dzielić na sylaby nazwy warzyw,

wykonamy kukiełki z warzyw i przygotowanych wcześniej materiałów – będziemy rozwijać
swoja wyobraźnię przestrzenną i pomysłowość, ucząc się łączyć ze sobą różne materiały.
•
będziemy kolorować i wyklejać wydzieranką wybrane warzywa, trzymać się w konturze i
dobierać właściwy kolor,

•
będziemy ćwiczyć mowę obserwując i opisując co dzieje się za oknem w najbliższym
otoczeniu i opisywać pogodę,
•

będziemy tworzyć zbiory i przeliczać elementy zbiorów utrwalając poprawne przeliczanie,

•
omówimy czynności wykonywane w czasie zakupów w sklepie lub na straganie. Szczególną
uwagę zwrócimy na właściwe zachowanie podczas zakupów i używanie zwrotów
grzecznościowych – omówimy zawód sprzedawcy.
•
będziemy bawić się przy piosence „Urodziny marchewki”
https://www.youtube.com/watch?v=-fUgNfllfs0
•

będziemy układać rytmy z figur geometrycznych.

Kolejne tygodnie:
III tydzień – Jesień w parku
IV tydzień – Jesień w lesie
V tydzień – Skarby jesieni
- pojawią się w najbliższym czasie.

