Listopad u Bystrzaków
„Pada deszcz”
Podczas realizacji tematu:
- będziemy rozmawiać o listopadowej pogodzie
- posłuchamy wiersza I. Suchorzewskiej „Słota”
- będziemy interpretować za pomocą gestu i ruchu słowa
piosenki D. Jagiełło „Listopadzie”
- będziemy bawić się w artystów wykonując kolorowe
parasole.
- rozwiniemy swoje umiejętności matematyczne licząc
krople deszczu i parasole

Piosenka „Listopadzie”
Listopadzie, listopadzie,
co się stało? Co się stało?
Nawet ptaków umilkł śpiew
,
Ref. Zła pogoda, wieje wiatr
szare chmury niesie,
z nieba pada deszcz i grad,
strąca liście z drzew
Listopadzie, listopadzie,
coraz trudniej rano wstać.
Bo gdy ciemno za oknami,
każdy chciałby dłuzej spać.

Listopad u Bystrzaków
„Dbamy o zdrowie”
Podczas realizacji tematu:
- porozmawiamy o sposobach dbania o zdrowie
- będziemy rozwijać współdziałanie w grupie podczas
zabaw z chustą animacyjną
- będziemy rozwijać umiejętności szeregowania,
klasyfikowania, liczenia, porównywania liczebności
zbiorów
- posłuchamy wiersza J. Koczanowskiej „Katar”

Wiersz J. Koczanow
sk
Złapał katar Katarz iej „Katar ”
ynę
i nas także dopaść
moż
Trzeba sprytnie go e.
unikać,
bo z katarem żyć ni
edobrze.
A psik! A psik! - nos
cz
A psik! A psik! - głow erwony
a
A psik! A psik! - prec boli
z z katarem,
zmykaj od nas jak na
jdalej.
Złapał katar Katarz
yn
a my złapać się nie ę,
da
niech sam sobie kich my,
a,
my ważniejsze spra prycha,
wy mamy.

Listopad u Bystrzaków
„Urządzenia elektryczne”
Podczas realizacji tematu:
- zapoznamy się z podstawowymi urządzeniami elektrycznymi
w gospodarstwie domowym
- będziemy rozwijać poczucie rytmu słuchając piosenki D. Jagiełło
„Urządzenia elektryczne”
- będziemy ćwiczyć narządy artykulacyjne naśladując dzwięki wydawane
przez niektóre urządzenia
- porozmawiamy o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń
elektrycznych

Listopad u Bystrzaków
„Tutaj rosły paprocie”
Podczas realizacji tematu:
- wykonamy z plasteliny wybranego dinozaura
- będziemy oglądać ilustracje dinozaurów oraz porozmawiamy o ich życiu
- zabawimy się w matematyków porównując wielkośc paproci i dinozaurów
- posłuchamy wiersza M.Terlikowskiej „Paprocie tutaj rosły”
- porozmawiamy o historii powstania węgla kamiennego
W listopadzie w naszym przedszkolu będziemy obchodzić:
5.11.2021 r. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek.
10.11.2021 r. Koncert edukacyjny - poznajemy instrumenty.
10.11.2021 r. Celebrowanie Narodowego Święta Niepodległości - wspólne odśpiewanie Hymnu.
18.11.2021 r. Labolo - doświadczenia i eksperymenty - zobaczyć dzwięk. Zapoznanie się z mechanizmem działania zmysłu słuchu.
19.11.2021 r. „Serce w plecaku” - spektakl muzyczny o tematyce patriotycznej.
22.11.2021 r. Dzień Życzliwości. Dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji.
25.11.2021 r. Światowy Dzień Pluszowego Misia.

