W przedszkolu

Po udanych, słonecznych wakacjach
wróciliśmy z uśmiechem do
przedszkola. Radości było dużo!!!
W pierwszym tygodniu poznamy naszych
młodszych kolegów i koleżanki. W grupie
ustalimy wspólne zasady, zorganizujemy
również kąciki zabaw. Przypomnimy sobie
w jaki sposób okazywać swoje dobre
maniery, oraz jak bezpiecznie bawić się
na placu zabaw. Mamy nadzieję, że będzie
to wspaniały niezapomniany rok 😊

Cisza- wiersz
Zapraszamy teraz ciszę,
niech nas lekko ukołysze.
w ciszy słychać jak wiatr śpiewa
i jak pięknie szumią drzewa.

Sprzątamy- wiersz
Już zabawy nadszedł koniec.
Żegnaj Panie Bałaganie!
Każda rzecz ma swoje miejsce,
niech szybciutko wraca na nie!
Każdy z nas dwie ręce ma,
posprzątamy tu raz-dwa.
Będzie czysto i wspaniale!
Na swe miejsce na regale
wrócą klocki, kredki, lale.

Jestem bezpieczny
W tym temacie przypomnimy
sobie jak bezpiecznie poruszać
się po drodze. Poznamy wiele
znaków drogowych na które
powinniśmy szczególnie zwracać
uwagę. Wspólnie stworzymy
kodeks bezpieczeństwa

Zawody- piosenka
Gdy dorosnę, kim mam zostać
by móc innym ludziom służyć?
W jaką mam się wcielić postać,
kiedy wreszcie będę duży?
Ref: Gdy dorosnę kim mam zostać?
Gdy dorosnę kim mam zostać?
Będę leczyć chorych ludzi!
Lekarz nigdy się nie nudzi.
Nazwę każdej zna choroby
Ma na walkę z nią sposoby
Kiedy pożar gdzieś wybucha
Alarm wyje mi do ucha.
Nie ma czasu! Gdy dom płonie,
wąż strażacki ujmę w dłonie.
Może zostać mam kucharzem?
Naleśniki wam usmażę.
Albo lepiej ogrodnikiem,
by wyrywać chwasty dzikie.
Jeszcze nie wiem, czas pokaże,
czy się spełni któreś z marzeń,
Dziś tu z wami zostać wolę,
z dziećmi bawić się w przedszkolle.

Pomocna dłoń
Podczas realizacji tego tematu
dzieci zapoznają się z zawodem
strażaka. Przypomną sobie numery
alarmowe, oraz kiedy i w jaki
sposób z nich korzystać.

Numery alarmowe-wiersz
Kiedy stanie się coś złego,
Kiedy pomoc wezwać czas,
są numery bardzo ważne,
zna je świetnie każdy z nas.
997 - to policji znak
998- straż dziś wezwiesz tak.
999- pogotowie mknie
112 wybierz - wszystkich wnet.

