Ż
„Pan listopad gra na basie dylu dylu bum
Na jesiennym graniu zna się
Trawką dotknął strun
Wesoło gra muzyka, pada deszcz
Świerszcz za kominem cyka
Tańcz gdy chcesz”

Moja
rodzina
W trakcie realizacji tematu tygodnia:
o wysłuchamy wiersza B. Szelągowskiej „Moja rodzina i ja”,
o obejrzymy przyniesione przez dzieci zdjęcia przedstawiające rodzinę,
o wykonamy pracę plastyczną „Serduszko dla mojej rodziny”,
o będziemy kształtować pojęcie para podczas zabawy
„Porządki w szufladzie”,
o wysłuchamy opowiadania E. Standmuller „Ciapek i psia wróżka”,
o wykonamy „Roboty domowe” z wykorzystaniem klocków w kształcie
figur geometrycznych,
o pobawimy się chustą animacyjną przy piosence „Moja rodzina”,
o rozwiążemy zagadki dotyczące członków rodziny
o będziemy świetować Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek.

„Jeśli chcesz, aby Twoje
dzieci były inteligentne –
czytaj im bajki.
Jeśli chcesz, aby były
bardziej inteligentne –
czytaj im więcej bajek”.
Albert Einstein

Mój dom

W trakcie realizacji tematu tygodnia:
o wysłuchamy opowiadania „Dom” A. Widzowskiej,
o podczas zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem klocków zbudujemy
dom,
o będziemy porównywać wielkości poprzez posługiwanie się określeniami:
mały, duży, szerszy, węższy, wyższy, niższy,
o wzbogacimy słownictwo dotyczące nazw domów zwierząt, pomieszczeń
znajdujących się w domu, urządzeń eklektycznych,
o wykonamy pracę plastyczną „Dom” z wykorzystaniem różnych figur
geometrycznych,
o będziemy rozwijać kompetencje matematyczne poprzez dostrzeganie
rytmów
i kontynuowanie ich,
o posłuchamy książki „Noc i dzień. Przygody Fenka”
o będziemy celebrować Narodowe Święto Niepodległości
– wspólnie odśpiewamy Hymn,
o weźmiemy udział w koncercie „Poznajemy instrumenty”.

Moje prawa
i obowiązki
W trakcie realizacji tematu tygodnia:
o wysłuchamy opowiadania E. Standmuller „ Prawa i obowiązki”,
o będziemy rozwijać umiejętność wypowiadania się na określony temat,
o będziemy poszerzać doświadczenia sensoryczne,
o wysłuchamy piosenki „Lubię pomagać”,
o nauczymy się zabawy muzyczno- ruchowej „Dwóm tańczyć się zachciało”,
o będziemy rozwijać umiejętność segregowania podczas zabawy
„Porządki w szatni”
o weźmiemy udział w spektaklu muzycznym o tematyce patriotycznej
”Serce w plecaku”,
o weźmiemy udział w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

Moje zdrowie
i bezpieczeństwo

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

W trakcie realizacji tematu tygodnia:
wysłuchamy opowiadania A. Widzowskiej „Rower”,
będziemy bawić się przy piosence „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
porozmawiamy na temat sposobów dbania o zdrowie,
wykonamy pracę plastyczną „Kolorowe kubeczki”,
wysłuchamy książki „Myje ręce. Przygody Fenka”,
wykonamy wspólnie eksperyment „Rozpuszczanie mydła”,
utrwalimy znajomość numeru alarmowego 112,
będziemy świętować Dzień życzliwości,
weźmiemy udział we wspólnych grach i zabawach z okazji Światowego
Dnia Pluszowego Misia,
spotkamy się z Policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego.

Akcje, które będziemy obchodzić w grupie:









Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – 05 listopada,
Koncert edukacyjny –„Poznajemy instrumenty” - 10 listopada,
Święto Odzyskania Niepodległości – 10 listopada,
Spektakl muzyczny o tematyce patriotycznej „Serce w plecaku” – 19 listopada,
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - 19 listopada,
Dzień Życzliwości – 22 listopada,
Spotkanie z Policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego – 23 listopada,
Światowy Dzień Pluszowego Misia – 25 listopada.

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

