PLAN DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK
W GRUPIE „MRÓWEK”.

Tydzień pierwszy:
01.10.2018r. – 05.10.2018r.
Temat tygodnia: Idzie jesień… przez ogród i sad.
Poniedziałek: Owoce i warzywa.
Wtorek: Witaminki z zieleninki.
Środa: Owocowa matematyka.
Czwartek: Warzywna układanka.
Piątek: Owocowe szaszłyki.
Tydzień drugi:
08.10.2018r. – 12.10.2018r.
Temat tygodnia: Idzie jesień… do zwierząt.
Poniedziałek: Wiewiórka w parku.
Wtorek: Zwierzęta jesienią.
Środa: Wiewiórka robi zapasy na zimę.
Czwartek: Jeż na jesiennym spacerze
Piątek: Jestem przyjacielem leśnych zwierząt.
Tydzień trzeci:
15.10.2018r. –19.10.2018r.
Temat tygodnia: Idzie jesień…. z deszczem.
Poniedziałek: Rozmowy kropelek.
Wtorek: Jesienna szaruga.
Środa: Duży deszcz i mały deszcz.
Czwartek: Jesienna muzyka.
Piątek: Zabawy z wodą na deszczowe dni..
Tydzień czwarty
22.10.2018r. –26.10.2018r.
Temat tygodnia: Co z czego otrzymujemy.
Poniedziałek: Pieczemy chleb.
Wtorek: Zboże i mąka.
Środa: Co do czego pasuje.
Czwartek: Wełniane owieczki.
Piątek: Wiem już dużo o mleku i mące.

Tydzień piąty
29.10.2018r – 31.10.2018r
Temat tygodnia: Kaprysy jesiennej pogody.
Poniedziałek: Zjawiska pogodowe.
Wtorek: Jak powstaje deszcz.
Środa: Pogodowa gimnastyka

PIOSENKI:
Owoce i warzywa
1. Gruszki, śliwki, jabłka,
Ludzie je zjadają,
Słodkie i witamin
Wiele w sobie mają
Ref.: Witamina A, witamina C
Są w owocach i warzywach
Każdy o tym wie.
2. Groszek, pomidory,

I inne warzywa
Zdrowe i dlatego
Często je spożywaj.
Ref.: Witamina A…
3. Zupa jarzynowa,

Przecier ogórkowy.
Jedz warzywa i owoce,
Będziesz zawsze zdrowy.
Ref.: Witamina A…
Zwierzęta jesienią.
1. Szuka orzechów,

Wiewióreczka mała,
Pewnie już kilka,
W dziupli zebrała.
Ref.: Będą zapasy,
Na zimowe czasy. (2x)
2. Jeżyk pod liśćmi

Znalazł legowisko.

Czuje, że zima
Jest bardzo blisko.
Ref.: Spać smacznie będzie,
Aż wiosna przybędzie. (2x)
3. Robi porządki

W norce myszka mała,
Ziarenek wiele
Dawno zebrała.
Ref.: Dla swej rodziny
Na czas długiej zimy. (2x)
Jesienna szaruga.
1. Deszcz po szybie ścieka: sza, sza, sza

Kopią krople deszcze: pla, pla, pla
Ref.: Jesienna muzyka
Dziś od rana gra:
Sza, sza, sza, plum, plum, plum
Plum, ta- ra-ra- ra.
2. Wiatr piosenkę śpiewa: tu, tu, tu,
Szumią z wiatrem drzewa: szu, szu, szu
Ref.: Jesienna…
3. Tańczą krople deszczu: kap, kap, kap,

Wszystko w koło mokre: chlap, chlap, chlap,
Ref.: Jesienna…
Jak powstaje chleb.
1. Dojrzało zboże,

kombajn je ścina,
młóci i ziarno
wiezie do młyna.
Ref.: Będą ciasteczka,
bułki chrupiące,
chleby, rogale
smaczne, pachnące.
2. W młynie od rana
pracy jest wiele,
ziarna na mąkę
młynarz wciąż miele.
Ref.: Będą ciasteczka….

3. Już piekarz z mąki

ciasto wytwarza,
to ważna sprawa
jest dla piekarza.
Ref.: Z ciasta upiecze
bułki chrupiące,
chleby, rogale
smaczne, pachnące.

