
Aktywny II tydzień listopada 2020 r. w przedszkolu

Temat tygodnia w grupie „Motyle” brzmiał: „Polska - moja Ojczyzna”. Podczas zajęć dzieci wzbogaciły swoją 

wiedzę na temat własnego kraju , miejscowości i najbliższego otoczenia. Udały się w multimedialną podróż po 

naszym mieście, zwracając uwagę na architekturę Gostynia. Z uwagą wysłuchały legendy o „Lechu, Czechu i 

Rusie” oraz „Warsie i Sawie”. Nauczyły się piosenki „Jestem Polakiem”. Codziennie aktywnie spędzały czas na 

świeżym powietrzu – m.in. korzystając ze sprzętu terenowego. Na zakończenie podróży po Polsce z 

zaangażowaniem wykonały pracę plastyczną „Polska mój dom”.

Natomiast dzieci z grupy "Kotki-Psotki", omawiając temat " Moje zdrowie i bezpieczeństwo", wzbogacały 

wiadomości dotyczące zdrowego stylu życia oraz zachowań zagrażających bezpieczeństwu. Stworzyły pracę 

plastyczną "Mój ulubiony posiłek" oraz przygotowały zdrowe kanapki. Bawiły się przy piosence "Rady zdrowego 

rydza". Poznały kolejną literkę "D, d" i zapis cyfrowy liczby" 6". A podczas pobytu na boisku uczestniczyły w 

zabawach ruchowych w myśl hasła " Każdy ci to powie, że ruch to zdrowie".

„Słoneczka" z kolei realizowały temat kompleksowy "Moja rodzina". Wysłuchały fragmentów opowiadania E. 

Stadtmüller "Ciapek i psia wróżka". Wzbogacały wiadomości na temat rodziny, domu, miasta oraz ojczyzny. 

Osłuchały się z "Mazurkiem Dąbrowskiego". Wyrabiały kompetencje matematyczne poprzez zabawę: prawda - 

fałsz "Co mamy do pary?". Dzieci doskonaliły sprawność ruchową z nietypowym przyborem - gazetą. Korzystały z 

pobytu na boisku przedszkolnym, bawiąc się na sprzęcie terenowym i tworząc kompozycję z liści.

Smerfy wysłuchały opowiadania " Przedszkole drugi dom" M. Strękowskiej - Zaremby, wiersza "Alfabet Polski" A. 

Skowrońskiej, na zajęciach matematycznych tworzyły meble z figur symetrycznych. Wesoło bawiły się podczas 

zabaw rytmicznych, muzycznych, wykorzystując przedszkolny repertuar oraz na przedszkolnym boisku. 

Przedszkolaki wykonały pracę plastyczną " Mój dom" malując na dużych płaszczyznach papieru. Konstruowały 

domy z różnego rodzaju klocków. Wykonywały też zadania w kartach pracy szukając drogi Ady i Olka do domu.

Misie pracowały nad tematem „Moje prawa i obowiązki”. Słuchały wiersza „O prawach dziecka” M. Brykczyńskiego.

Rozwiązywały zagadki obrazkowe, oglądały prezentacje multimedialną oraz utrwalały nazwy figur geometrycznych.

Na zajęciach plastycznych za pomocą techniki malowania mokrą kredą wykonały prace „To prawo cenię 

najbardziej”. Podobnie jak pozostałe grupy w aktywny sposób spędzały miłe chwile na świeżym powietrzu. 


