Wrzesień u Śmiałków
"Bo jakie początki,
takie będzie wszystko..."
(Jan Amos Komeński)

To jestem ja
Podczas realizacji tematu:
poznamy naszą panią, kolegów i koleżanki;
omówimy zasady właściwego zachowania się w sali
i na terenie placu przedszkolnego;
będziemy brać udział w zabawach ruchowych, naśladowczych,
muzycznych i integracyjnych;
wykonamy pracę plastyczną "Mój miś";
codziennie będziemy uczyć się samodzielności i słów
grzecznościowych.

Moja grupa
Podczas realizacji tematu:
utrwalimy umiejętność budowania koła i uważnego uczestniczenia
w zajęciach organizowanych przez nauczyciela;
stworzymy i zaakceptujemy zbiór zasad obowiązujących
w przedszkolu - Kodeks Przedszkolaka;
zapoznamy się z kącikami tematycznymi w naszej sali i utrwalimy
znajomość znaczków;
będziemy świętować Międzynarodowy Dzień Kropki;
rozwiniemy swoją pamięć i koncentrację ucząc się wiersza
pt. "My jesteśmy przedszkolaki..."
weźmiemy udział w koncercie edukacyjnym
pt. "Poznajemy instrumenty - akordeon";

"My jesteśmy przedszkolaki,
maluszki kochane.
Zapraszamy wszystkich
na nasze pasowanie..."

Idzie jesień... przez las, park
Podczas realizacji tematu:
będziemy świętować Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka;
poszerzymy swoją wiedzę przyrodniczą - poznamy charakterystyczne
cechy jesieni;
wspólnie stworzymy matę sensoryczną z darów jesieni;
będziemy uczestniczyć w zabawach matematycznych
(klasyfikowanie, przeliczanie, porównywanie);
wykonamy pracę plastyczną "Grzybobranie" z wykorzystaniem
materiału przyrodniczego.

Piosenka pt. "Jesień" (słowa i muzyka B. Forma)
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.
W kolczastych czapkach kasztany spadają,
śmieją się dzieci, w trawie ich szukają.
Ref.: Jesień...
Cała w koralach, piękna jarzębina
z wesołym wiatrem taniec rozpoczyna.
Ref.: Jesień...

Moja droga do przedszkola
Podczas realizacji tematu:
będziemy doskonalić sprawność narządów artykulacyjnych poprzez
wykonywanie ćwiczeń logopedycznych;
poszerzać wiedzę na temat zasad ruchu drogowego, pracy policjanta
i numerów alarmowych;
wykonamy pracę plastyczną pt. "Sygnalizatory świetlne"
dzięki czemu rozwiniemy sprawność rąk;
przeprowadzimy trening spostrzegawczości i uwagi
wzrokowej poprzez udział w licznych zabawach;
będziemy świętować Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.

Akcje, które będziemy obchodzić w grupie:

15.09 - Międzynarodowy Dzień Kropki;
20.09 - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka;
23.09 - Dzień Spadającego Liścia - I Dzień Jesieni.
27.09 - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.

Alternatywne metody pracy, programy, innowacje:
"Uczymy Dzieci Programować" - ogólnopolski program;
"Sensoryczny Kogel Mogel" - ogólnopolski projekt edukacyjny;
"Terapia ręki dla każdego" - ogólnopolski projekt;
"Magiczna moc bajek" - międzynarodowy projekt czytelniczy;
"Mali odkrywcy w świecie żywiołów" - innowacja pedagogiczna.
W codziennej pracy:
„Wokół przedszkola” - program wychowania przedszkolnego
M. Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, W. Żaby-Żabińskiej;
„Dziecięca matematyka” – program nauczania matematyki
E. Gruszczyk - Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.

