
ZADANIA DO REALIZACJI  PAŹDZIERNIK 2022 R. 

GRUPA  III.

1. Rozwijanie mowy i ćwiczenie pamięci długotrwałej.
2. Budzenie zainteresowania literami i cyframi poprzez zapoznawanie z ich zapisem graficznym.
3. Uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania 

problemów, poprzez myślenie, wyobrażenia, uogólniania, rozumowania przyczynowo–skutkowego, 
poznawania samego siebie.

4. Poznawanie cech kwadratu, rozwijanie umiejętności klasyfikowania, łączenie przedmiotów w grupy 
na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych.

5. Rozwijanie sprawności fizycznej. rozwijanie umiejętności plastycznych,
6. Wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania, stukania...) do 

akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek.
poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, 
drewienek i sposobu gry na nich, reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu, dostrzeganie 
zmian w wysokości dźwięków.

7. Wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, 
zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie. 

8. Rozwijanie koordynacji wzrokowo–ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i 
ćwiczeń plastycznych.

Piosenka
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„Dbajmy o zdrowie”

I. Psotny deszczyk dzisiaj pada,
    bajki swoje opowiada.
    skacze sobie po trawniku,
    chlapie wodą na chodniku.
    Wyjdę z domu i zobaczę,
     Jak ten psotny deszczyk skacze.
Ref. 
      Patrzę a tu kap, kap, kap
      Deszczyk mi do ucha wpadł.
      Na wiewiórki ogon – plusk,
      Na gawrona piórka – chlust,
      Tu kropelka, tam kropelka,
      Na samochód, na wróbelka,
      Kap ,kap, kap,
      Kap, kap, kap,
      Psotny deszczyk dzisiaj spadł.
II. Mokro w mieście, mokro w lesie,
     Deszczyk zimne krople niesie.
     Tutaj chlapie i tam chlapie,
      Już z wysiłku prawie sapie!
    A ja dziś bez parasola
    Idę w deszczu do przedszkola.

Ref. 
       Patrzę, a tu kap, kap, kap ,…..

Mama, tata, babcia, wujek…
Każdy ci to zgodnie powie:
Czy to zima, czy też lato,
Zawsze trzeba dbać o zdrowie!

Jeść warzywa i owoce,
O higienę także dbać!
Często się gimnastykować,
Bo nie warto w miejscu stać!

I ubranie też są ważne,
Źle się przegrzać, zmarznąć źle!
Zimą nośmy rękawiczki,
Ale latem to już nie!
Nikt z nas nie lubi chorować,
Więc nie dajmy się chorobie!
Ruch, higiena, sen potrzebny,
I to właśnie da nam zdrowie!




