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Słoneczka na podstawie opowiadania A. Widzowskiej "Dom" oraz własnych doświadczeń wzbogaciły wiadomości 

na temat domu. Na zajęciach matematycznych układały dom z figur geometrycznych a na zajęciach plastycznych 

rysowały dom po śladzie i kolorowały go. Wesoło śpiewały i bawiły się na zajęciach muzycznych z wykorzystaniem 

instrumentów perkusyjnych. Przedszkolaki na zajęciach języka angielskiego utrwalały nazwy kolorów oraz 

członków rodziny. Świetnie doskonaliły sprawność ruchową z piłkami.

Grupa Misie realizowała temat kompleksowy „Moje zdrowie i bezpieczeństwo”. Wysłuchały ciekawych opowiadań 

m.in. S. Karaszewskiego „Jazda bez trzymanki” oraz wiersza W. Grodzieńskiej „Chory kotek”. Bawiły się przy 

piosence „Lekcja zdrowia”. Wykonały prace plastyczną –„ Jemy zdrowo i kolorowo” oraz „Piramidę żywienia”. Z 

dużym zaangażowaniem wykonywały zadania w kartach pracy, ćwiczenia gimnastyczne oraz rozwiązywały 

zagadki. Z kolei Kotki-Psotki, Smerfy oraz Motyle realizowały tematykę „ Moje prawa i obowiązki”. Pracowały z 

wierszem M. Brykowskiego "O prawach dziecka". Uczyły się jego fragmentu bądź dowiedziały się o swoich 

prawach. Ten tydzień był dla nich okazją do zwiększenia świadomości na temat istnienia Konwencji o prawach 

dziecka oraz uświadomienia wszystkim, że dzieci mają swoje prawa. Kotki i Smerfy obejrzały film edukacyjny o 

prawach dziecka. Sześciolatki słuchały opowiadań, uczyły się na pamięć wiersza, jak również słuchały piosenki na 

ten temat. Wiedzą, że mają prawo do nauki- poznały literkę „K, k”, symbol graficzny liczby „o”. Starannie wypełniały

ćwiczenia w kartach pracy. Z radością wykonały plakat „ Prawa Dziecka” i ilustrowały swoje ulubione prawo, 

korzystając z farb. Nie zabrakło też zabaw przy muzyce: „Gąsienica Basi, „Buty Basi” oraz ćwiczeń gimnastycznych

z elementami współzawodnictwa. Pięciolatki z kolei zainspirowane wierszem I. Fabiszewskiej "Prawa i obowiązki" 

wykonały plakat o prawach dziecka, a obserwując jesienną, zmienną pogodę zegar pogody. Wspólnie bawiły się 

przy piosence "Magiczne miejsce", doskonaliły przeliczanie w zakresie 6, wzbogacały swoje słownictwo w języku 

angielskim. W grupie „Motyle” w oparciu o opowiadanie E. Stadtmüller, „Czy ja jestem gość?”, dzieci usłyszały, jakie

są ich obowiązki. W rytm piosenki „Prawa dzieci”, ruchem i gestem. Czterolatki pokazywały, do czego mają prawo. 

Ponadto układały figury geometryczne według kształtu; pokazany wcześniej przez nauczyciela przykład, 

zapamiętywały i odwzorowywały (według wzoru i bez wzoru). Na zajęciach plastycznych dzieci wykonały pracę pt. 

„Moje prawa”, utrwalając tym samym wcześniej zdobytą wiedzę. Wszystkie dzieci korzystały z pięknej jesiennej 

pogody spędzając czas na świeży powietrzu.


