Październik u Bystrzaków
„Jesień w sadzie”
Podczas realizacji tematu:
- wykonamy pracę plastyczną „Kolorowe jabłuszko” – wydzieranka z kolorowego
papieru
- będziemy kształtować matematyczną umiejętność skupiania uwagi na szeregach
powtarzających się przedmiotów oraz kontynuowania rytmu
- rozwiniemy umiejętność rytmicznego odtwarzania muzyki przy piosence „Jesień
w sadzie i w ogrodzie”
- weźmiemy udział w zabawach ruchowych doskonalących równowagę przy
chodzeniu „Przejdź po wąskiej ścieżce”, „Czy mogę prosić o śniadanie?”

Październik u Bystrzaków
„Jesień w ogrodzie”
Podczas realizacji tematu:
- za pomocą zmysłów poznamy nazwy, smak i wygląd
wybranych warzyw
- będziemy rozwijać mowę i udoskonalać umiejętność uważnego
słuchania czytanego tekstu na podstawie wiersza „Dary jesieni”
- osłuchamy się z melodią i słowami piosenki „Buraczek i
cebulka”
- weźmiemy udział w zabawach ruchowych ćwiczących duże
grupy mięśniowe „Zbieramy ziemniaki”
- stworzymy jesienny kącik przyrodniczy
- uczestnicząc w grze multimedialnej będziemy kształtować
umiejętność segregowania elementów wg. wybranej cechy
(warzywa, owoce)
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Październik u Bystrzaków
„O sobie samym”
Podczas realizacji tematu:
- zamierzamy uczestniczyć w zabawach utrwalających orientację przestrzenną
oraz poznać schemat własnego ciała przez zabawy: „Znam części ciała”, „Tu jest
buzia, tu ząbeczki”, „Rączki robią klap, klap, klap”’ , „Głowa, kolana, ramiona,
pięty”
- będziemy wypowiadać się na temat ulubionych zabaw dzieci, rozwiniemy
kompetencje w zakresie wielojęzyczności
- będziemy rozwijać świadomość i ekspresję własnego ciała, prezentować
własne emocje i uczucia w zabawie „Pokaż jak się czujesz, gdy….”

Październik u Bystrzaków
„Moje zmysły”
Podczas realizacji tematu:
- wykonamy kompozycje z materiału o różnych fakturach
- weźmiemy udział w zabawach rozwijających zmysły: węchu, wzroku, smaku, słuchu
- będziemy wykonywać ćwiczenia w utrwalaniu nazw kolorów, nazywać kolory
podstawowe i wybrane
- rozwiniemy zmysł węchu
W październiku w naszym przedszkolu będziemy obchodzić:
- weźmiemy udział w zajęciach „Labolo” na temat „Tajemniczy Kosmos”
- Światowy dzień Drzewa 11 i 12 października;
- Koncert edukacyjny – Poznajemy instrumenty 13 października;
- Dzień Edukacji Narodowej 14 października;
- „Sygnalizator Jacek” – spektakl teatralny 20 października;
- Dzień Kundelka 25 października

