
Bardzo pracowity I tydzień listopada 2020 r. w naszym przedszkolu.

"Słoneczka" realizowały temat kompleksowy "Idzie jesień... z deszczem". Wysłuchały fragmentów 
opowiadania A. Widzowskiej "Kropelki", osłuchały się z piosenką "Kolorowe listki", rozwiązywały 
zadania matematyczne z parasolami, wykonywały prace plastyczną farbami oraz zaprezentowały 
sprawnie ćwiczenia gimnastyczne, a na placu zabaw obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie.

„Misie” i „Motyle” pracowały nad tematem „Mój dom”. „Misie” bawiły się przy piosence „Magiczne 
miejsce”, wykonały ilustrację swojego domu techniką collage oraz wycinankę „Piękny dywan do 
pokoju”. Wysłuchały wiersza I. R. Salach „W moim domu”, a na placu zabaw tworzyły kompozycje z 
liści oraz obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie. Natomiast „Motyle” aktywnie wypowiadały 
się na temat swoich domów oraz nazywały pomieszczenia znajdujące się w nich. Bawiły się przy 
piosence „Przyjaciel”. Podczas pobytu na placu zabaw, obserwowały domy stojące poza ogrodzeniem
przedszkola, próbując dostrzec różnice w ich wyglądzie. Na koniec dzieci wykonały prace plastyczno-
techniczne „Nasze domy”.

„Smerfy” i „ Kotki-Psotki” realizowały temat kompleksowy „Moja rodzina, mój dom, moja ojczyzna”. 
Smerfy wysłuchały wiersza „Wizyta pana Bałaganika” oraz baśni „Napój zapomnienia”. Tworzyły 
akompaniament do piosenki „Jak dobrze mieć rodzinę” wykorzystując kastaniety oraz techniką 
collage wykonały pracę plastyczną „Moja rodzina”. Grupowy kącik książki został wzbogacony o 
pozycje dotyczące aktualnej tematyki. Wykorzystując słoneczną pogodę dzieci spędzały czas na 
świeżym powietrzu doskonaląc sprawność ruchową i podziwiając kolory jesiennych liści. „ Kotki-
Psotki” poprzez opowiadania, filmy edukacyjne, zagadki, zabawy i własne doświadczenia wzbogacały 
wiadomości na temat rodziny, domu, miasta oraz ojczyzny. Wyrabiały kompetencje matematyczne 
poprzez zajęcia z kodowaniem. Poznały cyfrę „5” oraz literę „ T, t””. Uczyły się piosenki „Maluję wielki 
dom” oraz przypomniały sobie hymn Polski. Rozpoczęły naukę polskiego tańca ludowego 
„ Krakowiak”. Dzieci doskonaliły sprawność manualną kreśląc wzory literopodobne oraz wykonując 
prace plastyczne na temat urządzenia elektryczne - „Lampa” oraz „Polskie symbole narodowe”. 
„ Kotki- Psotki” korzystały z pobytu na boisku przedszkolnym, bawiąc się na sprzęcie terenowym i 
obserwując zmieniającą się przyrodę.


