Wrzesień
w „Artystycznym zakątku”

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu”
Robert Fulghum

W PRZEDSZKOLU

Podczas realizacji tematu:
zapoznamy się z salą zajęć i kącikami, w których będziemy artystycznie pracować;
będziemy doskonalić naszą współpracę podczas zabaw integracyjnych oraz pracy;
utrwalimy kodeks przedszkolaka;
przypomnimy sobie zasady bezpieczeństwa obowiązujące w sali i ogrodzie
przedszkolnym;
nauczymy się wiersza z pokazywaniem:
„Do przedszkola już wracamy,
Wszyscy dobry humor mamy.
Bawić dobrze się będziemy,
coś pysznego także zjemy.
Czas spędzimy tutaj miło,
by nam wszystkim dobrze było”;
odkryjemy muzyczny świat przy użyciu „Bum, bum rurek” i zabaw
muzycznoruchowych wg Batii Strauss;

podejmiemy pierwsze kroki w nauce gry na instrumentach (marakasy, klawesy);
odkryjemy swoje talenty wokalne przy piosence pt. „W przedszkolu”
I. Przedszkolaczek zuch i chwat
Jest z przedszkolem za pan brat.
Pięknie tańcz, ładnie śpiewa
na nikogo się nie gniewa.
Ref. Z takim dzieckiem, jasna sprawa
Zawsze miła jest zabawa.
II. Grzeczne słowa dobrze zna,
Zawsze świetny humor ma.
Chętnie uczy się wszystkiego
I pomaga swym kolegom.
Ref. Z takim dzieckiem...
III. Nie przejmuje wcale się,
Kiedy mu cos pójdzie źle.
Bo w przedszkolu, daje słowo
Jest bezpiecznie, kolorowo.
Ref. Z takim dzieckiem...
wyruszymy w podróż z kodowaniem;
podejmiemy próby sylabizowania wyrazów oraz pisania po śladzie.

DROGA DO PRZEDSZKOLA

Podczas realizacji tematu:
zapoznamy się z ogólnymi zasadami ruchu drogowego;
udoskonalimy naszą orientację oraz zmysł wzorku i ruchu;
ułożymy zabawki, paski, kubeczki według podanego algorytmu;
wspólnie będziemy świętować - Międzynarodowy Dzień Kropki;
rozwiniemy umiejętność poprawnego przeliczania w zakresie 4;
weźmiemy udział w zabawach muzycznoruchowych;
stworzymy przejście dla pieszych;
będziemy kontynuować naszą podróż z kodowaniem;
poznamy piosenkę „Taniec pajacyka z misiem”, którą zaśpiewamy i zagramy na
marakasach i klawesach
I. Mały miś, śmieszny miś
z pajacykiem tańczy dziś.
Mały miś, śmieszny miś
zna pajaca nie od dziś.
Skaczą sobie dookoła,
bo poleczka to wesoła.
II. Mały miś, śmieszny miś
z pajacykiem tańczy dziś.
Mały miś, śmieszny miś
zna pajaca nie od dziś.
Klaszczą w rączki w rytm muzyki,
tak jak lubią pajacyki.
III. Mały miś, śmieszny miś
z pajacykiem tańczy dziś.
Mały miś, śmieszny miś
zna pajaca nie od dziś.
Tupią nóżki: raz i dwa,
a orkiestra pięknie gra.

NADESZŁA JESIEŃ

Podczas realizacji tematu:
dowiemy się, jak rozpoznać zwiastuny jesieni;
bliżej poznamy wybrane drzewa, ich liście i owoce;
przeprowadzimy jesienne zabawy badawcze;
przywitamy jesień piosenką „Jesienne drzewa”
I. Po zielonym lesie
chodzi sobie jesień,
przystaje, maluje
i dalej wędruje.
Ref.: Pastelowych palet
zestaw ma niemały
by jesienne drzewa
zawsze pięknie wyglądały.
II. Dziś od rana zmienia
wszystko od niechcenia
na żółto, brązowo,
będzie kolorowo.
Ref.: Pastelowych palet...
III. I zielone liście
barwi oczywiście
na czerwień i złoto,
robi to z ochotą.
Ref.: Pastelowych palet...
odkryjemy talenty artystyczne przy wykonywaniu prac plastycznych nowymi
technikami;
zaprosimy borowiki i muchomory na zajęcia matematyczne;
podążymy w świat kodowania;
uczcimy tańcami i piosenkami ważne dla nas święto - Dzień Przedszkolaka.

CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ

Podczas realizacji tematu:
bliżej przyjrzymy się przygotowaniom zwierząt do zimy;
zaśpiewamy i zatańczymy do jesiennej piosenki „Jesienny zapasy”
I. Dziś od rana, hyc, hyc, hyc,
wiewióreczka mała,
nie chce robić prawie nic,
tylko by skakała.
Ref.: Orzeszków nie chce zrywać,
do dziupli nie chce nosić,
a gdy nadejdzie zima,
sąsiadów będzie prosić.
II. Dziś do rana, tup, tup, tup,
chomik gdzieś wędruje,
nie chce robić prawie nic,
tylko maszeruje.
Ref.: Owoców nie chce zbierać,
do domu swego nosić,
a gdy nadejdzie zima,
sąsiadów będzie prosić.
przeliczymy nasze jesienne zbiory owoców;
wykonamy gimnastykę buzi i języka poprzez różne ćwiczenia;
będziemy słuchać jesiennych opowiadań;
zakodujemy małe co nieco i pochwały polecą;
weźmiemy udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania.

Akcje, które będziemy obchodzić w grupie:
Międzynarodowy Dzień Kropki 2021 - 15 września;
Labo Odkrywcy - „Wyjątkowi Polscy Naukowcy” - 16 września;
Koncert „Poznajemy instrumenty - akordeon” - 17 września;
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka - 20 września;
Pierwszy dzień jesieni - 23 września;
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania - 27 września.

ALTERNATYWNE METODY PRACY, PROGRAMY, INNOWACJE:
VIII edycja Uczymy Dzieci Programować;
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka - 20 września
Europejskie projekty eTwinning:
- What our hands can do;
- Projekt ekologiczny - "ZIELONE PUDEŁKO W 4 PORACH ROKU".
Varsavianistyczna Szkoła - program warszawski;
„Sensorycznie się rozwijam, bo skaczę, biegam, badam i dotykam" - innowacja
pedagogiczna.
W codziennej pracy:
Dziecięca matematyka;
Ciekawe metody: Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss, Metoda Ruchu
Rozwijającego Weroniki Sherborne;
Terapia ręki.

