Wrzesień w grupie Optymistów

Kochane Dzieci, drodzy Rodzice!!!
Serdecznie Witamy w Naszym Przedszkolu, zarówno dla dzieci jak i dla Państwa być może
będzie to okres pierwszej, dłuższej rozłąki z dzieckiem. Lecz zapewniamy, że dołożymy
wszelkich starań, aby ten czas adaptacji przeszedł jak najlepiej, liczymy również na Państwa
pomoc, wsparcie i współpracę.

Podczas realizacji tematu „Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas”:
 zapoznamy się z kolegami, koleżankami, nauczycielami i specjalistami pracującymi
z naszą grupą;
 poznamy salę , kąciki zainteresowań, plac zabawa oraz inne pomieszczenia, sale
w których będziemy przebywać;
 będziemy rozpoznawać swój znaczek na krzesełku, ręczniku, łazience i półce;
 nauczymy się prawidłowo myć ręce i wycierać w swój ręcznik, pić ze swojego
kubeczka, siedzieć cicho przy stoliku przy posiłkach;
 będziemy uczyć, usprawniać, zdejmowania i zakładania kapci, butów, ubrań, podczas
leżakowania;
 zapoznamy się z zasadami obowiązującymi w grupie „Kodeks przedszkolaka”;
 będziemy uczyć się dzielenia zabawkami, nie wyrywania sobie nawzajem, cierpliwego
oczekiwania na swoją kolej;
 wspólnie będziemy śpiewać, tańczyć, w zabawach kołowych by się wzajemnie poznać
i lepiej poczuć w społeczności przedszkolnej;
 poznamy piosenki:

„Jestem sobie przedszkolaczek”
I. Jestem sobie przedszkolaczek,
Jestem ważny, dużo znaczą,
Na bębenku marsza gram,
Ram tam tam, ram tam tam.
II. Mamy tu zabawek wiele,
Razem bawić się weselej,
Bo kolegów dobrych mam,
Ram tam tam, ram tam tam.
III. Mamy klocki, kredki, farby,
To są nasze wspólne skarby,
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, ram tam tam.

„Miś w przedszkolu”

I . Pewien bardzo mały miś
do przedszkola przyszedł dziś.
I powiedział mi na uszko,
że najlepiej jest w maluszkach.
I powiedział mi do uszka,
że najlepiej jest w maluszkach.

II. Pewien bardzo mały miś
do przedszkola przyszedł dziś,
Wszyscy bardzo Cię lubimy:
popatrz misiu jak tańczymy!
Wszyscy bardzo Cię lubimy:
Popatrz, misiu, jak tańczymy!

- poznamy zabawę paluszkową:
„Małe rączki
Dwie małe rączki klaszczą /klaszczemy/,
a czasem się pogłaszczą / głaszczemy dłoń drugą dłonią /.
w kolanka zastukają / klepiemy dłońmi po kolanach /
i dzieciom pomachają / machamy /.

Podczas realizacji tematu: „Moja grupa”:









zapoznamy się z piosenką „Moje przedszkole”;
utrwalimy kodeks przedszkolaka;
będziemy doskonalić ustawianie się w pociągu, głowa za głową;
dowiemy się jakie w naszej sali znajdują się kąciki tematyczne i co w nich jest;
przypomnimy sobie zasady bezpieczeństwa w sali oraz na placu zabaw;
wysłuchamy opowiadania „Dziewczęce spodenki”;
będziemy rozpoznawać i nazywać części garderoby;
codziennie będziemy uczyć się:
 stosować zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję, dzień
dobry, do widzenia;
 samodzielności w zakresie ubierania i rozbierania się.

Piosenka „Moje przedszkole”
I. Maszeruję rano
do przedszkola z mamą,
śpiewa ptak, wiatr powiewa,
a ja głośno śpiewam.

Ref.: Czas wesoło płynie
w przedszkolnej drużynie,
tu przyjaciół mam
i nie jestem sam,
tu przyjaciół mam
i nie jestem sam.

II. W drzwiach nas wita pani,
mam laurkę dla niej,
w sali już jest wesoło,
wszyscy robią koło.
Ref.: Czas wesoło…
III. Znam magiczne słowa:
proszę i przepraszam,
powiem wam – zawsze chętnie
do przedszkola wracam.

Podczas realizacji tematu „Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się
koniecznie!”:

zapoznamy się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, jezdni;
będziemy budować parkingi, drogi z różnego rodzaju klocków;
poznamy numer alarmowy 112;
wysłuchamy opowieści ruchowej „Daleka droga”, naśladując ruchem opowiadania o
drodze do przedszkola ( przechodzenie przez mostek, omijanie drzew i kamieni,
skręcanie w różne strony);
 będziemy bawić się z zabawy ruchowe : „Samochody”, „Przez ulicę”, „Parkujemy
samochody”, „Myjnia samochodowa” , słuchać piosenek, wierszy związanych z
ruchem drogowym.





Piosenka „Kolorowe światła”
I. Do przedszkola co dzień rano
idę przez ulicę z mamą,
droga wcale nie jest łatwa,
bo na skrzyżowaniach światła.
Ref. Czerwone światło: Stój!
Zielone światło: Idź!
Na żółtym świetle zawsze czekaj,
tak już musi być.
II. Samochody w rzędach stoją,
a kierowcy spoglądają,

czy już światło jest zielone,
by odjechać w swoją stronę.
Ref. Czerwone światło: Stój!
Zielone światło: Idź!
Na żółtym świetle zawsze czekaj,
tak już musi być.
III. Policjanci wciąż pracują,
skrzyżowania obserwują,
czy przepisy wszyscy znają
i czy znaków przestrzegają.
Ref. Czerwone światło: Stój!
Zielone światło: Idź!
Na żółtym świetle zawsze czekaj,
tak już musi być.

„Auto” - zabawa paluszkowa”
Auto do myjni przyjechało,
bo się umyć ładnie chciało.
Umyto:
Pierwsze koło podstawowe,
drugie koło podstawowe,
trzecie koło podstawowe,
czwarte koło podstawowe,
piąte koło zapasowe.

Podczas realizacji tematu „Idzie jesień… przez las, park”:







wysłuchamy opowiadania „Kasztany” ;
będziemy wykonywać różne ćwiczenia buzi i języka;
wspólnie stworzymy kącik jesienny;
codziennie będziemy określać jaka jest pogoda za oknem?;
podczas zabaw matematycznych będziemy przeliczać kasztany i określać ile ich jest?;
ulepimy z plasteliny jesienne ludziki.
Piosenka „Jesień”
1. Dzisiaj od rana
jesień czarowała,
w parku i w lesie
dary rozdawała.
Ref.: Jesień, jesień, jesień
z wiatrem zatańczyła,
liście złote i brązowe
wszędzie rozrzuciła
2. W kolczastych czapkach
Kasztany spadaj,
Śmieją się dzieci,
W trawie ich szukają.
Ref.: Jesień....
3. Cała w koralach,
Piękna jarzębina
Z wesołym wiatrem
Taniec rozpoczyna.
Ref.: Jesień....
„Jesień” - zabawa paluszkowa

Lato ukryło się w dziupli, /łączymy kciuki i palce wskazujące obu dłoni, robimy kółeczko/,
z kokardą słońca we włosach. /krzyżujemy dłonie nad głową/,
Na ziemię spłynęła jesień /kucamy/,
z deszczem i z chustką do nosa. /stukamy palcami o podłogę/.

Akcje, które będziemy obchodzić w grupie:
 15.09 Dzień Kropki
 17.09 Koncert edukacyjny - Poznajemy instrumenty – akordeon
 20.09 Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
 21.09 Wykład dla rodziców – Wady postawy u dzieci
 23.09 Dzień Spadającego Liścia – Pierwszy dzień Jesieni
 27.09 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – zajęcia czytelnicze. Wzbogacanie
słownictwa i pobudzanie wyobraźni

Alternatywne metody pracy, programy, innowacje:
 „Cała Polska Czyta Dzieciom”
 „Mali muzykanci - z muzyką przez świat” – innowacja pedagogiczna
 „Zabawa Sztuką” – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

W codziennej pracy:
 „Wokół przedszkola” - program wychowania przedszkolnego
 „Dziecięca matematyka” – wg. Koncepcji Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
 Elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 Zabawy z chustą animacyjną – Klanza

