Listopad u Optymistów
„Jesienny wiatr – hula , psoci, hałasuje”

Podczas realizacji tematu będziemy:
- dokonywać obserwacji przyrodniczych - obserwować zmiany
zachodzące w przyrodzie i pogodzie jesiennej;
- wysłuchamy wiersza – instrukcji „Wiatraki” K. Artyniewicz;
- wykonamy prace plastyczno – techniczną wiatraki;
- będziemy uczestniczyć w zabawach ruchowych angażujących całe ciało,
by być zdrowym, silnym i sprawnym;
- stworzymy „jesienną orkiestrę”, będziemy muzykować „instrumentami” codziennego użytku;
- będziemy „łapać wiatr” w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem chorągiewek,
wiatraczków, określać siłę wiatru;
- będziemy tańczyć przy muzyce z szyfonowymi chusteczkami;
- poznamy słowa i melodię piosenki „Wietrzyk”.
Piosenka „Wietrzyk”
1.Do ogrodu wietrzyk wpadł, 2. Zaraz strącę liście z
zatańczył wesoło:
drzew
- Jak tu ładnie, jak tu miło, i przegonię chmurki,
dużo dzieci wkoło. do zabawy w ganianego
zaproszę wiewiórki.
Ref.: Byłem tu, byłem tam
latałem po świecie. Ref.: Byłem tu, byłem
wiu, wiu, ram, tam, tam,
tam…
dużo bajek znam.

3. Zerwę dzieciom czapki z głów,
zagram na fujarce
i huśtawki pokołyszę –
to są moje harce.
Ref.: Byłem tu, byłem tam…
4. Gdy zabawa skończy się,
pójdą spać maluchy;
przez okienko im opowiem
bajki do poduchy.

"Mój dom, moja rodzina"

Podczas realizacji tematu będziemy:
- uważnie słuchać opowiadania pt. "Dom" oraz wypowiadać się
na temat treści i ilustracji;
- rozpoznawać dźwięki różnych przedmiotów użytku domowego;
- rozwiązywać zagadki słowne dotyczące różnych przedmiotów w domu;
- poznamy nazwy figur geometrycznych;
- rozmawiać na temat rodziny, kto ją tworzy, co robi mama, co robi tata;
- wysłuchamy wiersza S. Jachowicza „Dobry braciszek”, inscenizowanego
sylwetami – porozmawiamy na temat wiersza, rodzeństwa;
- będziemy ćwiczyć pamięć wzrokową;
- dobierać obrazki oraz różne części garderoby w pary;
- wesoło się bawić z wykorzystaniem chusty animacyjnej;
- poznamy różne faktury poprzez które, będziemy rozwijać zmysł dotyku;
- wysłuchamy wiersza B. Szelągowskiej „Moja rodzina i ja”,
utrwalimy nazwy części ciała;
- wykonamy prace plastyczną „Ciało człowieka”;
- nauczymy się wierszyka „Rodzina”.
Wierszyk „Rodzina”
Ten pierwszy - to nasz dziadziuś.
A obok babunia.
Największy - to tatuś.
A przy nim - mamunia.
A to jest - dziecinka mała!
Tralalala, la,la…
A to - moja rączka cała!
Tralalala,la,la…
(w tym wierszyku pokazujemy po kolei
palce u jednej ręki)

"Mam prawa i obowiązki"

Podczas realizacji tematu będziemy:
- zapoznawać się z prawami i obowiązkami dzieci na
podstawie opowiadania E. Stadtmuller;
- słuchać piosenkę pt. "Lubię pomagać"
i rozmawiać na temat jej treści
oraz wykonywać akompaniament muzyczny;
- brać aktywny udział w zabawach
muzycznych, tanecznych i integracyjnych;
- doskonalić sprawność buzi i języka poprzez
udział w ćwiczeniach logopedycznych i oddechowych;
- segregować przedmioty zgodnie z ich przynależnością;
- określać na obrazkach kierunek położenia
przedmiotów w przestrzeni.

"Jak wyglądał świat przed
milionami lat"

Podczas realizacji tematu będziemy:
- tworzyć kącik tematyczny „Dinozaury” z użyciem
figurek dinozaurów, książek, albumów;
- zapoznamy się z życiem dinozaurów;
- wysłuchamy opowiadania E. Stadtmuller „Dinozaury”;
- zamienimy się w dinozaury roślinożerne i mięsożerne
podczas zabawa ruchowych;
- będziemy ćwiczyć spostrzegawczość poprzez
odszukiwanie takiego samego dinozaura;
- zrobimy dinozaury z klocków oraz ich szkielety z patyczków;
- wysłuchamy wiersza A. Wojtyły „Dinozaury”, porozmawiamy
na temat tekstu wiersza;
- będziemy przeliczać dinozaury, porównywać ich wielkości;
- ulepimy z plasteliny figurki dinozaurów;
- poznamy słowa i melodię piosenki „Kto widział dinozaura?”;
- stworzymy improwizację ruchową do piosenki.
Piosenka "Kto widział dinozaura"
1.Bardzo dawno temu
dinozaury żyły,
groźne niebezpieczne
wszystkie bardzo były.
Ref.: Dino, dino, dinozaury
z opowiadań znamy,
w parku rozrywki
dzisiaj je spotkamy.

2. Każdy
z
ni
c
h
ogr
o
mny,
podobny
do
smoka,
czasempływałzwininnibye fwoka.morzu
Ref.: Dino, dino, dinozaury…
3.i Dzinieschiaj tjaumż iczosth niaenimae,
oopowibajekmowym
di
n
o
dziś mamie.

Akcje, które będziemy obchodzić w grupie:

05.11 - Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek;
19.11 - Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka;
22.11 - Światowy Dzień Życzliwości;
25.11 - Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Alternatywne metody pracy, programy, innowacje:

„Cała Polska Czyta Dzieciom”
„Mali muzykanci - z muzyką przez świat” – innowacja pedagogiczna
„Zabawa Sztuką” – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny
"Mali wspaniali odkrywają siebie" - projekt
W codziennej pracy:

"Wokół przedszkola" - program wychowania przedszkolnego
M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby-Żabińskiej;
"Dziecięca matematyka" - program nauczania matematyki
E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej;
Elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne;
Zabawy z chustą animacyjną – Klanza.

