
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na wrzesień gr IV

1. „Co słychać w przedszkolu?”

 wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga;
 poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w

grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe
zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, 
spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących 
dobru, przeciwstawianie się złu;

 ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie;

2. „Jak być superbezpiecznym?

 wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu/szkole i na ulicy – 
utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, zasad 
bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem;

 zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy,
 dalsze rozwijanie umiejętności w zakresie pojęć matematycznych,

3. „Ja i moje supermoce”

 kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci 
podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem 
różnorodnych materiałów;

 uświadamianie dziecku jego własnych możliwości i budowanie wiary we własne 
umiejętności,

 kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i 
dekodowania informacji;

 rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;
 kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki 

wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod, przed, za, między;

4. „Kiedy są urodziny Pani Jesieni?” 
 Poszerzanie wiedzy przyrodniczej, 
 Rozwijanie mowy poprzez stwarzanie możliwości do dłuższych wypowiedzi na 

określony temat,
 Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, 
 Rozwijanie aktywności badawczej,



Piosenka „Jesienne cha, cha” Wiersz „Wierszyk na pocieszenie”

1. Kolorowa jesień już chodzi po lesie
Kasztankową grę dzisiaj zagra wiatr
Wietrzyk gwiżdże cza czę w jesiennym 
bukiecie
A dzieci śpiewają cza – cza – cza.

 
Ref.: Tańczymy cza cza cza
Cza czę wietrzyk gra
Liście tańczą cza czę
więc tańczę i ja. ...

 2.Już jesienna pora, już skaczą żołędzie
Jarzębina sznur dziś czerwony ma
Jesienny czas, moc kolorów jest wszędzie
Jesienią śpiewamy cza cza cza.

 
Ref.: Tańczymy cza cza cza
Cza czę deszczyk gra
Liście tańczą cza czę
więc tańczę i ja. ...

https://www.youtube.com/watch?v=
eAP3QSWUr8s&ab_channel=Tygryski2011

Wierszyk szybko ci przeczytam,
By cię trochę rozweselić.
Jesteś bardzo smutny dzisiaj –
Chcę ten smutek z tobą dzielić.

Powiedz, jakie masz kłopoty-
Ja wysłucham i zrozumiem.
Potem dam ci dobra radę
I przytulę, tak jak umiem.

Jestem twoja przyjaciółką,
A ty moim przyjacielem-
Razem pokonamy wszystko,
Choćby trudów było wiele.

Zawsze chętnie ci pomogę,
Lecz gdy nie chcesz, nie zapytam
O to, jakie masz sekrety-
Tylko wierszyk ci przeczytam …

 

https://www.youtube.com/watch?v=

