Wrzesień u Szczęściarzy:

To jestem ja
Jedna jest mama, jedno jest słońce
I jeden jestem na świecie ja.
Czasem się śmieję, a czasem płaczę,
Moja rodzina dobrze mnie zna,
Mam ciemne włosy, zielone oczy,
Uśmiech na twarzy i miły głos.
A mama mówi, że gdy się złoszczę,
To mi zabawnie marszczy się nos.
Jestem jedyny i wyjątkowy.
Mam swoje wady i zalet moc,
Lubię, gdy słonko świeci na niebie
I gdy do okien zbliża się noc.
Autor: I. Fabiszewska

Wiemy, jak wyglądamy, utrwalaliśmy nazwy części swojego ciała. Powstały
nasze portrety, jak i portrety misia Truskawki, który nas odwiedził.
Rozmawialiśmy też o drodze do przedszkola, jaką każdy z nas odbywa każdego
dnia. Jakimi środkami transportu się przemieszczamy.. Każdy z nas poznał zapis
swojego imienia, dzieliliśmy je na sylaby i głoski.

Krąg dziecięcych rąk
1.Jak dobrze mieć przyjaciół w krąg,
Tak dużo innych, dziecięcych rąk
Przyjaciół co uśmiechnięci są,
Tak dużo, tak dużo rąk…
Ref.: Bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć,
I codziennie wesoło bawić się,
Szukać przygód tu i tam, w bajki wierzyć też,
Bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć.
2. Samemu być, to bardzo źle,
Smutno i z łezką, więc nie, nie, nie!
Muzyka, śmiech i serca w krąg,
Tak dużo, tak dużo rąk..
Ref.: Bo tak dobrze….
Autor: sł. i muz. K. Gowik
Ustalimy zasady grupy, to Kodeks Przedszkolaka na tablicy w naszej sali.
Dowiemy się, jak ważny jest przyjaciel i że trzeba o niego dbać. Każdego dnia
wybierali dyżurnego, poznamy jego obowiązki, jak ważna jest to funkcja.
Utrwalamy stronę prawą i lewą, określimy położenie przedmiotów w
przestrzeni. Będziemy obchodzili Dzień kropki, na warsztatach Labolo dowiemy
się czym zajmuje się naukowiec, co to jest labolatorium, a na koncercie
poznamy instrument- akordeon.

Przejście przez ulicę
W dużym mieście, wielki ruch, samochodów wiele,
Jeśli chcesz bezpiecznym być, musisz o tym wiedzieć:
Przez ulicę można przejść, tylko w takim miejscu,
Gdzie mrugają światła dwa, pasy są na przejściu.
To czerwone woła STOP, stój i czekaj grzecznie,
A zielone prosi: idź, możesz przejść bezpiecznie.
Zapamiętaj jeszcze to: gdy po mieście chodzisz,
Musisz pod opieką być dorosłej osoby.
Autor: J. Koczanowska

Utrwalimy zasady ruchu drogowego, podczas wycieczki „ Ogórkiem po
Białołęce”, oraz podczas spaceru po okolicy przedszkola. Pierwszego Dnia
jesieni będziemy obchodzili Dzień Spadającego Liścia. Czeka nas też Dzień
Przedszkolaka, razem z innym grupami z naszego przedszkola będziemy
świętować, powitamy najmłodszych przedszkolaków. Wspólnie zaśpiewamy
hymn naszego przedszkola.

Witamy panią Jesień
Idzie przez las pani Jesień,
Psotny wiatr w worku niesie.
Wypuścić go z worka trzeba,
Niech strąci liście i drzewa.
Witamy panią Jesień,
Liście wirują nad ziemią,
Ich barwy w słońcu się mienią.
Dzieci bardzo się cieszą,
szybko do parku spieszą.
Witamy panią Jesień.
Spadają kasztany, żołędzie,
Wkoło pełno ich wszędzie.
Jesień dary przyniosła,
Piękna, bajkowa, radosna,
Witamy panią Jesień,
Lecz, kiedy ma humor ponury,
Maluje deszczowe chmury.
Autor: B. Forma

Jesień, coraz bliżej.. Podczas spaceru, będziemy obserwowali co się zmieniło w
przyrodzie. Jak wyglądają drzewa? Dowiemy się z jakich części składa się
drzewo? Jak nazywają się drzewa owocowe? Poznamy grzyby jadalne i trujące.
Pamiętamy o Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania, zapraszamy do naszej
grupy na przeczytanie dowolnej bajki. Lubimy kiedy rodzice nam czytają nie
tylko wieczorem..

Programy, innowacje w których będziemy uczestniczyć
we wrześniu:
 projekt eTwinning „Kamishibai Theater - Magic Box"”,
 Projekt eTwinning „ Welcome Autumn”;

Innowacje:



Razem się relaksujemy, dobrze się czujemy,
Poznajemy świat;

AKCJE I DNI WYJĄTKOWE:









Dzień Kropki,
Warsztaty Labolo „Wyjątkowi Polscy Naukowcy”,
Koncert muzyczny „Poznajemy instrumenty- akordeon”,
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka,
„Wady postawy u dzieci”- wykład dla rodziców,
„Ogórkiem po Białołęce”- wycieczka,
Dzień Spadającego Liścia- Pierwszy Dzień Jesieni,
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania;

W codziennej pracy :





Przygody Olka i Ady,
Dziecięca matematyka,
Metoda Dobrego Startu,
Muzykoterapia;

