Październik u „Szczęściarzy”
1. Idzie jesień… przez ogród i sad
Podczas realizacji tego tematu będziemy uważnie obserwowali zmiany
w przyrodzie jakie zaprezentuje nam jesień. W sali zorganizujemy jesienny
kącik do którego nazbieramy kolorowych liści, żołędzi, kasztanów i szyszek.
Poznamy również smaki dojrzałych jesiennych owoców: gruszek, śliwek
i pachnących jabłek, z których wykonamy pyszną sałatkę.

Piosenka „Zbiory z sadu i z ogrodu”
Już owoce i warzywa
pięknie nam dojrzały
więc w jesienny dzień słoneczny
plony pozbieramy.
W sadzie rosną słodkie gruszki,
na powidła śliwki,
żółte i czerwone jabłka
i smaczne malinki.
A w ogrodzie jest marchewka,
pietruszka, selery,
teraz wszystkie te warzywa
z mamą wykopiemy.
W piwniczce je przechowamy
aż do końca zimy,
bo sałatki i surówki
chętnie z nich zrobimy.
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2. Idzie jesień… do zwierząt
Szczęściarze realizując ten temat dowiedzą się jak zwierzęta
przygotowują się do zimy i w jaki sposób gromadzą swoje zapasy.
Będziemy liczyli i segregowali dary jesienne ( orzechy, żołędzie i kasztany).
Będziemy również malować farbami, stworzymy obrazy jesiennych zwierząt.

3. Co z czego otrzymujemy
Tutaj dowiemy się jak powstaje chleb, skąd pochodzi cukier i od kogo mamy
mleko i jajka.
Poznamy cykl produkcji wybranych produktów.
Będziemy rozpoznawali pochodzenie wybranych produktów.
Piosenka „Jak to z chlebem było”
Rolnik zasiał zboże, dało piękne plony
W żniwa kombajn zebrał ziarna pełne wory.
Młynarz z tego zboża zrobił w młynie mąkę,
z mąki piekarz upiekł pieczywo chrupiące.
Ref. Bułki, bagietki, rogale,
bułeczki pełne ziaren,
chleb jasny i ciemny,
pszenny i żytni,
okrągły, podłużny,
pyszny!
Moja mama co dzień w piekarni na rogu
kupuje pieczywo: świeże, smaczne, zdrowe.
Rolnik, młynarz, piekarz mają ciężką pracę.
Zawsze gdy chleb jemy, podziękujmy za to.
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4. Idzie jesień… z deszczem
Poznamy zjawisko powstawania deszczu na podstawie opowiadania S.
Kraszewskiego „Woda krąży”. Będziemy uczestniczyli w ciekawych zabawach
badawczych z wykorzystaniem wody. Założymy również kalendarz jesiennej
pogody, w którym będziemy oznaczać aktualny stan pogody.

Wiersz K. Datkun-Czerniak „Szara pogoda”
Szara chmurka, obok druga,
pełne kropel dżdżu.
Deszczyk pada już od rana,
smutno, smutno mu.
Szare pole, lasy szare,
kiedy pada deszcz.
Szare niebo, łąki szare,
wszędzie szaro jest.
A tu pada, pada, pada
już przez cały dzień!
Oj deszczyku, już wystarczy,
zmień pogodę – zmień!
Niech rozzłoci się słonecznie
wszystko wkoło nas,
a szarości niech odpłyną.
Już słoneczka czas!
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Programy, innowacje realizowane w październiku:
•
•

Projekt eTwinning „Kamishibai Theater-Magic Box"”,
Projekt eTwinning „ Welcome Autumn”;

Innowacje:
•
•

Razem się relaksujemy, dobrze się czujemy,
Poznajemy świat;

AKCJE I DNI WYJĄTKOWE:
•

Warsztaty Labolo – doświadczenia i eksperymenty „ Tajemniczy
kosmos”, zapoznanie z pojęciem siły grawitacji oraz budową układu
słonecznego
• Światowy dzień Drzewa – rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci,
warsztaty przyrodnicze dla dzieci prowadzone przez „Polna edukacja”
• Koncert edukacyjny- poznajemy instrumenty
• Dzień Edukacji Narodowej,
• Spektakl teatralny w wykonaniu artystów z teatru Gargulec
„Sygnalizator Jacek”
• Dzień Kundelka- wzbogacanie wiadomości dzieci na temat życia
i zwyczajów psów; uwrażliwianie na bezpieczeństwo podczas kontaktów
z psami
• „Ogórkiem po Białołęce”- wycieczka,
W codziennej pracy wykorzystujemy :
•
•
•

Przygody Olka i Ady,
Dziecięca matematyka,
Metoda Dobrego Startu, Muzykoterapia, Aktywne słuchanie muzyki wg
Batii Strauss, Metoda Pedagogiki Zabawy Klanza;
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