Listopad u Śmiałków
Idzie jesień... z deszczem
Podczas realizacji tematu będziemy:
uważnie słuchać piosenki pt. "Jesienna szaruga",
rozmawiać na temat treści, uczestniczyć w zabawach tanecznych
przy muzyce;
doskonalić sprawność rąk oraz koordynację wzrokowo-ruchową;
rozwijać swoją spostrzegawczość słuchową rozwiązując zagadki
słowne oraz wrażliwość na różne dźwięki;
rozwijać umiejętności matematyczne poprzez udział w zajęciach
z elementami kodowania;
wspólnie obchodzić Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek.

Piosenka pt. "Jesienna szaruga" (słowa i muzyka B. Forma)
Deszcz po szybie ścieka: sza, sza, sza,
kapią krople deszczu: pla, pla, pla.
Ref.: Jesienna muzyka
dziś od rana gra:
sza, sza, sza, plum, plum, plum
plum, ta-ra-ra-ra.
Wiatr piosenkę śpiewa: tu, tu, tu,|
szumią z wiatrem drzewa: szu, szu, szu.
Ref.: Jesienna...
Tańczą krople deszczu: kap, kap, kap,
wszystko wkoło mokre: chlap, chlap, chlap.
Ref.: Jesienna...

Mam prawa i obowiązki
Podczas realizacji tematu będziemy:
utrwalać określenia dotyczące położenia przedmiotów podczas
zabawy tematycznej "Nakrywamy do stołu";
zapoznawać się z prawami i obowiązkami dzieci na podstawie
opowiadania E. Stadtmuller;
brać aktywny udział w zabawach muzycznych, tanecznych i
integracyjnych;
zapoznawać się z funkcją dyżurnego i jego obowiązkami;
słuchać piosenkę pt. "Lubię pomagać" i rozmawiać na temat jej treści
oraz wykonywać akompaniament muzyczny.

Moja rodzina
Podczas realizacji tematu będziemy:
utrwalać nazwy podstawowych kolorów poprzez segregowanie
nakrętek i układanie z nim wybranych wzorów;
uważnie słuchać opowiadania pt. "Ciapek i psia wróżka" oraz
wypowiadać się na temat treści i ilustracji;
doskonalić sprawność buzi i języka poprzez udział w ćwiczeniach
logopedycznych i oddechowych;
doskonalić spostrzegawczość słuchową rozwiązując zagadki słowne;
uczestniczyć w zajęciach badawczych, podczas których dowiemy się
- co pływa, a co tonie?

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:
Ogólnopolski program - "Uczymy Dzieci Programować";
Ogólnopolski projekt edukacyjny - "Sensoryczny Kogel Mogel";
Ogólnopolski projekt - "Terapia ręki dla każdego";
Międzynarodowy projekt czytelniczy - "Magiczna moc bajek";
Innowacja pedagogiczna - "Mali odkrywcy w świecie żywiołów";
Projekt - "Mali wspaniali poznają siebie".
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

