Wrzesień u Żeglarzy
Ahoj Żeglarze! Drodzy Rodzice !
Wrzesień to czas adaptacji, przyzwyczajenia się do nowego środowiska,
otoczenia oraz cyklu dnia. Dla dzieci, jest to czas przyzwyczajania się do nowej sali,
pań wychowawczyń, poznawania rówieśników i próby akceptacji zmiany, jaka zaszła
w ich dotychczasowym życiu. Dzieci uczą się rozłąki z rodzicami, emocji, uczuć, które temu
towarzyszą oraz sposobu poradzenia sobie z tymi odczuciami.
Wspólnie z Kapitanem Diego rozpoczniemy pierwszy rok w przedszkolu.
Razem będzie się uczyć i bawić, a każdy dzień stanie się przygodą :)

Witajcie w przedszkolu!
W trakcie realizacji tematu tygodnia:












poznamy zasady i zwyczaje panujące w przedszkolu
stworzymy kodeks grupy,
poznamy kąciki tematyczne znajdujące się w naszej sali,
zwiedzimy nasze przedszkole,
poznamy nasze znaczki w sali oraz miejsca,
będziemy uczyć się ustawiać w kole
oraz pociągu,
utrwalimy schemat ciała i twarzy,
będziemy rozpoznawać swój znaczek na
krzesełku, ręczniku, łazience i szufladzie,
poznamy imiona dzieci z naszej grupy
oraz pań,
będziemy doskonalić samodzielność
w zakresie ubierania i rozbierania się,
nauczymy się wspólnie piosenki „Koło”.

KOŁO
Koło, koło toczy się wesoło.
Koło, koło toczy się wesoło.
Chodźmy szybko, kto zdoła,
do kółeczka, do koła.
Chodźmy szybko, kto zdoła,
do kółeczka, do koła.

Moja grupa

W trakcie realizacji tematu tygodnia:
 obejrzymy film przyrodniczy „Nasza planeta- Na pełnym morzu”, poznamy
wielorybów” płetwaka błękitnego oraz humbaka,
 wykonamy pracę plastyczną z wykorzystaniem farb i folii bąbelkowej „Wieloryb w
oceanie”,
 będziemy oglądać w lusterku części naszej głowy oraz podejmiemy próby ich
nazywania – rozwijając orientację w schemacie ciała (wg. Dziecięcej matematyki),
 przeczytamy historię żabki, która tęskni za mamą „Uśmiech dla żabki”,
 będziemy uczyć się dzielenia zabawkami, cierpliwego czekania na swoją kolejkę,
 weźmiemy udział w zabawach muzyczno ruchowych integrujących grupę,
 utrwalimy zasady bezpieczeństwa panujące w przedszkolu,
 będziemy rozwijać kreatywność oraz budować wiarę we własne możliwości podczas
zabaw z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki,
 poznamy akordeon podczas Koncertu Edukacyjnego,
 poszerzymy wiedzę o świecie, rozbudzimy wyobraźnię podczas czytania opowiadań i
bajek.

Idzie jesień
przez las, park
W trakcie realizacji tematu tygodnia:












wspólnie stworzymy kącik przyrody z darami jesieni,
poznamy dary jesieni, będziemy ich szukać na terenie naszego przedszkola,
będziemy ćwiczyć naszą pamięć podczas zabawy „Liść za liść”,
wykonamy pracę plastyczną „Jesienne drzewo”,
będziemy rozwijać umiejętność łączenia obrazków w pary „Dary jesieni”,
będziemy słuchać książek związanych z jesienią,
wykonamy gimnastykę buzi i języka poprzez ćwiczenia oddechowe,
będziemy doskonalić umiejętność klasyfikowania według podanej cechy „Kolorowe
liście”,
zapoznamy się z piosenką „Dzień Przedszkolaka”,
odszukamy morski skarb z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka.

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
Każdy przedszkolak dobrze wie,
kiedy wrzesień już kończy się,
najmłodszego aż po starszaka
Wszyscy świętują dzień przedszkolaka!
najmłodszego aż po starszaka
Wszyscy świętują dzień przedszkolaka!
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Idzie jesień
przez ogród i sad
W trakcie realizacji tematu tygodnia:
 obejrzymy owoce i warzywa, które zbieramy jesienią w ogrodach i sadach,
 przeprowadzimy zabawy badawcze „Co warzywa mają w środku?”,
 wykonamy gimnastykę buzi i języka poprzez ćwiczenia logopedyczne
„Język w sadzie”,
 wspólnie wysłuchamy piosenki „Owoce i warzywa”,
 wysłuchamy wiersza J. Brzechwy „Na straganie”,
 wykonamy pracę plastyczną z użyciem bibuły „Witaminki”,
 zapoznamy się z budową naszych rąk poprzez ich oglądanie oraz nazywanie
wyróżnionych części (wg. Dziecięcej matematyki)
 porozmawiamy o zabytkach Krakowa oraz poznamy legendę o „Smoku Wawelskim”,
 wykonamy witaminowy nawóz z banana w ramach realizacji projektu Ekokulturalne
Przedszkole,
 poprzez czytanie literatury dziecięcej będziemy rozwijać inteligencję emocjonalną,
poznawczą oraz moralną.

Akcje, które będziemy obchodzić w grupie:






Międzynarodowy Dzień Kropki 2021 - 15 września
Koncert „Poznajemy instrumenty - akordeon” - 17 września
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka - 20 września
Pierwszy dzień jesieni - 23 września
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania- 27 września

Alternatywne metody pracy, programy, innowacje:





Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawy Sztuką”
Projekt edukacyjny „Ekokulturalne Przedszkole”
Europejski projekt eTwinning „The eTwinning World of Eric Carle”

W codziennej pracy:





„Wokół przedszkola”- program wychowania przedszkolnego
„Dziecięca matematyka” wg. Koncepcji Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej,
Zabawy z chustą animacyjną- „Klanza”
Elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

