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Nauczyciele prowadzący grupę: mgr Joanna Karsznia. mgr Paulina Ślepecka. 

Opis zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

- Integracja grupy( Zabawy w kole, wykonywanie zadań w parach, wspólna zabawa w kącikach 
zainteresowań. 

- Czynności higieniczne i samoobsługowe( mycie rąk zgodnie z zasadami Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego, samodzielne spożywanie posiłków, samodzielne przebieranie się w strój gimnastyczny, 
samodzielne ubieranie się w szatni). 

- Wdrażanie bezpiecznych zachowań podczas zabaw w sali i w ogrodzie przedszkolnym, spacerze w 
pobliskiej okolicy przedszkola.

- Rozwijanie dużych grup mięśniowych oraz ogólnej zręczności zwinności podczas zajęć gimnastycznych.

- Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania podczas wydarzeń przedszkolnych ( 11 Listopada).

- Wprowadzenie do repertuaru dziecięcego piosenkę : „ Polska- mój dom” , „Lot kosmiczny” 

- Rozwijanie pamięci poprzez zapamiętanie treści wiersza : „Katechizm polskiego dziecka ” ,” Dzień dobry ,
dobranoc”. 

- Nabywanie wiedzy na temat: „ Czyste powietrze” w ramach zajęć : Cykl o ekologii.

- Poznanie charakterystycznych miejsc Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Lubuskiego w ramach 
projektu Dookoła Polski. 

- Przypomnienie zasad obowiązujacych w sali grupy Marynarze oraz zasad obowiązujących w całym 
przedszkolu.

- Doskonalenie umiejętności poruszania się „para za parą”.

- Poznanie graficznego obrazu liter : T,D,K,U

- Nabywanie wiedzy na temat darów jesieni.

- Kształtowanie umiejętności odróżniania owoców od warzyw.

- Nabieranie wiedzy na temat bezpiecznego zbierania grzybów.

- Próba udzielenia odpowiedzi na pytanie Kto to jest patriota?

- Nabywanie wiedzy na temat kosmosu, Układu Słonecznego

- Nabywanie umiejętności wykonywania prac plastycznych zachowując jej estetykę. 

- Kształtowanie  umiejętności posługiwania się przyborami plastycznymi. 

- Nabywanie umiejętności słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem.

- Nabywania umiejętności podziału wyrazów na sylaby oraz wskazanie pierwszej głoski. 

- Realizowanie programem edukacyjnym Outdoor Learning wybranych zajęć dydaktycznych.

Temat kompleksowy: Polska moim domem

wiersz :  Władysław Bełza „Katechizm polskiego dziecka”

Kto ty jesteś?



- Polak mały

Jaki znak twój ?

- Orzeł biały

Gdzie ty mieszkasz?

- Między swemi.

W jakim kraju?

- w polskiej ziemi?

Czym ta ziemia?

- Mą ojczyzną.

Czym zdobyta?

- Krwią i blizną.

Czy ją kochasz?

- kocham szczerze

A w co wierzysz ?

- w Polskę wierze.

Piosenka – Polska- mój dom. 

Sł. Urszula Kamińska, muz. Agnieszka Widlarz

1. Właśnie tutaj jest twoja ulica,

mama,dom,przedszkole oraz pies. 

Miasto,wioska, kolega,dzielnica,

a to wszystko Polska jest!

Ref: Bo tu mieszka twoja rodzina

Od Bałtyku po szczty Tatr.

Tu jest Polska, ojczysta kraina.

Biały orzeł jej strzeże od lat! 2x

2.Morze, góry ,jeziora i lasy.

Pola zbóż kołysze lekki wiatr.

Zwiedzaj Polskę, wyruszaj na trasy.

I jej legend poznawaj świat.

Ref.: Bo tu twoja mieszka rodzina…….2x



3.Polska! Polska!- Kibicuj z innymi.

Wtedy gdy drużyna twoja gra.

Potem w strój biało-czerwonym

wspólnie z nimi odśpiewaj hymn. 

Ref : Bo tu mieszka Twoja rodzina…..2x

Temat kompleksowy : W kosmosie

Wiersz : Wiera Badalska: ” Dzień dobry , dobranoc” 

Raz spotkało się na niebieskie Słoneczko z Księżycem. 

Zawołało- „ Dobrej nocy” Księżycu- Ci życzę. 

Księżyc senny i zmęczony ziewnął: - A-a-a-a
A ja życzę Ci Słoneczko pogodnego dnia. 

Sł: „ Urszula Piotrowska.
Muz. Magdalena Melnicka- Sypko. 

1. Kosmos jest zagadką,
więc nie lada gratka będzie lecieć tam.
Wsiadam do rakiety szybszej od komety – już przygodę mam. 

Ref: : Lot kosmiczny, lot kosmicznych marzy o nim każdy z nas.
Ponad dźwiękiem, ponad światłem. 

Tajemniczych szukam tras. 

Lot kosmiczny, lot kosmiczny. 

Czy w kosmosie mieszka ktoś?

 I na pewno się ucieszy,
że przybywa z Ziemi gość. 

2. Pedzie hen rakieta, bo w kosmosie czeka mnóstwo ważnych spraw.
Planet się postaram
odkryć co niemiara. 

I tysiące gwiazd. 


