Październik
w „Artystycznym zakątku”
„Ciesz się każdą porą roku. Wdychaj powietrze, pij soki,
smakuj owoce i poddawaj się jej urokowi.
Niech to będzie twój jedyny ożywczy napój i naturalne lekarstwo”.
Henry Thoreau

JESIEŃ W SADZIE

Podczas realizacji tematu:
dowiemy się jakie owoce zbieramy z sadu jesienią;
spróbujemy pobudzić nasz zmysł węchu, smaku , dotyku oraz słuchu;
posegregujemy i przeliczymy nasze jesienne zbiory;
poznamy łatwy sposób rysownia owoców;
podejmiemy dalsze kroki w nauce gry na instrumentach (marakasy, klawesy);
na nowo odkryjemy nasze talenty wokalne przy piosence pt. „Jesień w sadzie i w ogrodzie”
I. Już na drzewach w sadzie i grządkach w ogrodzie
dojrzały przysmaki, które jemy co dzień.
Ref. Bakłażany, patisony, marchew i pietruszka,
złota dynia, jabłko, śliwka i dojrzała gruszka.
II. Czy już wszyscy wiecie, co nam dała jesień?
Pójdziemy z koszami, każdy coś przyniesie.
Ref. Bakłażany, patisony, marchew i pietruszkę,
złotą dynię, jabłko, śliwkę i dojrzałą gruszkę.
będziemy kontynuować podróż z kodowaniem;
weźmiemy udział w akcji BohaterON w Twojej Szkole – BohaterON. Włącz historię – kartki
dla powstańców;
poznamy tajemnice Kosmosu, które przedstawi nam Labolek.

JESIEŃ W OGRODZIE

Podczas realizacji tematu:
dowiemy się jakie skarby można odnaleźć w piwnicy;
będziemy doskonalić nasze zmysły;
wykonamy pracę techniką wydzieranki;
ułożymy obrazki z figur geometrycznych wg wzoru;
zaśpiewamy i zatańczymy do piosenki pt. „Czerwony pomidorek”
I. Czerwony pomidorek
w ogrodzie sobie spał,
poduszkę z kropli rosy
pod główką swoją miał.
A gdy wyjrzało słońce,
otworzył oczka swe
i spostrzegł, że cebulka
dziś z nim zatańczyć chce.
Ref. Pomidorek, pomidorek
bardzo dziś raduje się,
bo cebulka w złotej sukni
właśnie dziś zatańczyć chce.
Pomidorek, pomidorek
poskakuje ile tchu,
a cebulka w złotej sukni
chętnie w tym pomaga mu.

II. Usłyszał to ogrodnik,
otworzył okno swe
i ujrzał, jak pomidor
z cebulką bawią się.
Nie wierzył własnym oczom,
więc zaraz, z całych sił
uszczypnął się w policzek
i wtedy pewien był, że:
Ref. Pomidorek, pomidorek...
III. Zbudziły się warzywa,
zaczęły pląsy swe,
szczypiorek i rzodkiewka
wspaniale bawią się.
Marchewka i pietruszka
splątały natki swe,
a burak z kalarepką
zobaczył właśnie, że:
Ref. Pomidorek, pomidorek...
zapoznamy się z nowymi technikami wykonywania prac plastycznych - rysowanie burakiem
oraz stemplami z ziemniaków;
podejmiemy dalsze próby sylabizowania wyrazów oraz pisania po śladzie.
będziemy kontynuować podróż z kodowaniem;
weźmiemy udział w obchodach Światowego dnia Drzewa;
poznamy nowe instrumenty;
uczcimy Dzień Edukacji Narodowej.

O SOBIE SAMYM

Podczas realizacji tematu:
utrwalimy nazwy wybranych części ciała;
usprawnimy naszą sprawność fizyczną poprzez zabawy ruchowe;
porozmawiamy o swoich ulubionych czynnościach wykonywanych w wolnym czasie;
będziemy układać klocki w kształcie wybranej figury od najmniejszego do największego;
udoskonalimy naszą reakcję na sygnały muzyczne;
bliżej poznamy nasze prawa i obowiązki;
zaśpiewamy piosenkę pt. „Charaktery”
I. Jacek i Placek to bliźniacy,
jednak każdy zachowuje się inaczej.
Kiedy mama z pracy nieco później wróci,
jeden cieszy się, a drugi zawsze smuci.
Ref. I dlaczego tak się dzieje, chciałbym wiedzieć,
może ktoś spróbuje odpowiedzieć.
weźmiemy udział w spektaklu teatralnym „Sygnalizator Jacek”;
weźmiemy udział w akcji BohaterON w Twojej Szkole – BohaterON. Włącz historię – kartki
dla powstańców;

MOJE ZMYSŁY

Podczas realizacji tematu:
bliżej poznamy nasze zmysły;
podejmiemy próby doskonalenia wszystkich zmysłów;
zatańczymy i zaśpiewamy piosenkę pt. „O zmysłach”
I. Mamy małe rączki,
dziesięć palców mamy,
tymi paluszkami
wszystko dotykamy.
Wiemy, co jest zimne,
wiemy, co gorące,
wiemy, co jest gładkie,
wiemy, co kłujące
Ref. Bo pięć zmysłów mamy
i z nich korzystamy,
dzięki nim dokładnie
wszystko wokół znamy.
II. Mamy jeden nosek,
w nim dwie dziurki
mamy i tym noskiem
wszystko dokładnie wąchamy.
A gdy to zrobimy,
wiemy już po chwili,
czy zapach jest świeży,
czy też nie jest miły.
Ref. Bo pięć zmysłów mamy...
III. Mamy dwoje oczu,
które obserwują,
one nas o wszystkim

w porę informują.
Wiemy, że coś białe,
wiemy, że czerwone,
wiemy, że coś żółte,
wiemy, że zielone.
Ref. Bo pięć zmysłów mamy...
IV. Mamy też języczek,
którym smakujemy.
Wie on bardzo dobrze,
co takiego jemy.
Wie on, kiedy kwaśne,
wie on, kiedy słone,
wie on, kiedy gorzkie,
wie, gdy pocukrzone.
Ref. Bo pięć zmysłów mamy...
V. Mamy dwoje uszu,
które wciąż słuchają.
One nam o wszystkim
wciąż opowiadają.
Wiemy, kiedy w radiu
głośno gra muzyka,
wiemy, kiedy w trawie
świerszczyk cicho cyka.
Ref. Bo pięć zmysłów mamy...
wykonamy kompozycje z materiałów o różnych fakturach;
nazwiemy przedmioty przedstawione na zdjęciach;
utrwalimy nazwy kolorów;
na nowo odkryjemy muzyczny świat przy użyciu „Bum, bum rurek” i zabaw
muzycznoruchowych wg Batii Strauss;
weźmiemy udział w akcji BohaterON w Twojej Szkole – BohaterON. Włącz historię – kartki
dla powstańców;
poznamy świat kundelka podczas obchodów Dnia Kundelka.

Akcje, które będziemy obchodzić w grupie:
„Ogórkiem po Białołęce" z Fundacja AVE - 7 października;
Labo Odkrywcy - „Tajemniczy Kosmos” - 8 października;
Koncert „Poznajemy instrumenty" - 13 października;
Dzień Edukacji Narodowej - 14 października;
Spektakl teatralny - teatr Gargulec: „Sygnalizator Jacek" - 20 października;
Dzień Kundelka - 25 października.

ALTERNATYWNE METODY PRACY, PROGRAMY, INNOWACJE:
VIII edycja Uczymy Dzieci Programować;
Europejskie projekty eTwinning:
- What our hands can do;
- Projekt ekologiczny - "ZIELONE PUDEŁKO W 4 PORACH ROKU".
Varsavianistyczna Szkoła - program warszawski;
BohaterON w Twojej Szkole – BohaterON. Włącz historię – kartki dla powstańców;
„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.

