Październik u Śmiałków
Idzie jesień... do zwierząt

Podczas realizacji tematu będziemy:
doskonalić sprawność narządów artykulacyjnych oraz uważnie
słuchać opowiadania A. Widzowskiej pt. "Ptaki w parku";
wzbogacimy swoją wiedzę przyrodniczą o życiu wiewiórek i jeży;
doskonalić zdolności manualne wykonując pracę plastyczną "Jeż"
z wykorzystaniem widelca oraz rozpoznawać i nazywać kolory;
rozwijać umiejętności matematyczne poprzez przeliczanie,
klasyfikowanie wg koloru
oraz wdrażanie do rozumienia
www.reallygreatsite.com
i używania pojęcia: tyle samo;

brać czynny udział w zabawach kształtujących spostrzegawczość
wzrokową i wspólnie bawić się przy piosence
pt. "Zwierzęta jesienią".

Piosenka pt. "Zwierzęta jesienią" (słowa i muzyka B. Forma)
Szuka orzechów wiewióreczka mała,
pewnie już kilka w dziupli zebrała.
Ref.: Będą zapasy na zimowe czasy. (2x)
Jeżyk pod liśćmi znalazł legowisko.
Czuje, że zima jest bardzo blisko.
Ref.: Spać smacznie będzie, aż wiosna przybędzie. (2x)
Robi porządki w norce myszka mała,
ziarenek wiele dawno zebrała.
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Ref.: Dla swej rodziny na czas długiej zimy. (2x)

Idzie jesień... przez ogród, sad

Podczas realizacji tematu będziemy:
rozpoznawać i nazywać wybrane owoce i warzywa wykorzystując
zmysł dotyku i zapachu oraz doskonalić analizę i syntezę wzrokową
podczas układania obrazków z części;
wzbogacać słownictwo i wiedzę dzieci podczas słuchania
opowiadania E. Stadtmuller pt. "Patisony";
rozwijać swoje umiejętności matematyczne podczas zajęć z
elementami kodowania z wykorzystaniem maty i krążków;
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uważnie słuchać piosenki
pt."Owoce i warzywa", która uświadomi

nam znaczenie wartości odżywczych owoców i warzyw;
brać udział w zabawach oddechowych i relaksacyjnych oraz
aktywnym słuchaniu wiersza Jana Brzechwy pt. "Na straganie".

Co z czego otrzymujemy
Podczas realizacji tematu będziemy:
poznawać zawód piekarza oraz etapy powstawania chleba w trakcie
słuchanie opowiadania pt. "Pieczemy chleb" i oglądania ilustracji;
brać udział w zabawach integracyjnych tj.: "Mało nas..." i "Siała baba
mak", zabawie z pokazywaniem "Sroczka kaszkę warzyła" oraz
zabawach ruchowych z elementem czworakowania;
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poszerzać swoją wiedzę na temat pochodzenia produktów
zwierzęcych łącząc w pary obrazki zwierząt z produktami
uzyskiwanymi w gospodarstwie;
starać się przełamywać opory przed spróbowaniem nowych
produktów spożywczych podczas posiłków w przedszkolu;
brać udział w quizie sprawdzającym wiedzę stanowiącym
podsumowanie omawianego tematu.

Idzie jesień... z deszczem

Podczas realizacji tematu będziemy:
poszerzać swoją wiedzę przyrodniczą, prowadzić obserwacje i
wysnuwać z nich trafne wnioski na podstawie przeprowadzanych
doświadczeń dotyczących właściwości wody;
uważnie słuchać piosenki pt. "Jesienna szaruga", rozmawiać na temat
treści, uczestniczyć w zabawach tanecznych przy muzyce;
twórczo wykorzystywać
gazety oraz wspólnie wesoło się bawić
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chustą animacyjną;
rozwijać swoją spostrzegawczość słuchową rozwiązując zagadki
słowne oraz wrażliwość na różne dźwięki;
rozwijać umiejętności matematyczne poprzez przeliczanie kropli,
segregowanie ich według wielkości, określanie, w którym zbiorze
jest dużo – mało.

Akcje, które będziemy obchodzić w grupie:
11.10 - Światowy Dzień Drzewa;
14.10 - Dzień Edukacji Narodowej;
25.10 - Dzień Kundelka.

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
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M. Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, W. Żaby-Żabińskiej;
„Dziecięca matematyka” – program nauczania matematyki
E. Gruszczyk - Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.

