WRZEŚNIOWE
WYZWANIE ZWYCIĘZCÓW

Podczas realizacji tematu:
- będziemy uczestniczyć we wspólnych zabawach integrujących grupę, utrwalając imiona
koleżanek i kolegów z grupy;
- zapoznamy się z kącikami tematycznymi w sali tj. kącikiem konstrukcyjny, sensoryczny,
czytelniczy, matematyczny, itd.;
- nauczymy się tworzyć koło, pociąg w zabawie;
- zapoznamy się ze znaczkami grupowymi;
- będziemy wspólnie utrwalać zasady bezpiecznej zabawy w sali i w ogrodzie przedszkolnym;
- nauczymy się piosenki ,,Ręce robią klap, klap, klap” ilustrując ją ruchem.

Ręce robią: klap, klap, klap.
Ręce robią: klap, klap, klap.
(klaszczemy
Nogi tupią: tup, tup, tup,
(tupiemy)
Tutaj swoją głowę mam.
(wskazujemy głowę)
A na brzuszku: bam, bam, bam. (klepiemy się po brzuszku)
Buzia robi: am, am, am.
(otwieramy i zamykamy buzię)
Oczy patrzą tu i tam.
(kręcimy głową)
Tutaj swoje uszy mam.
(pokazujemy uszy)
A na nosku sobie gram.
(pokazujemy grę na nosie jak grę na flecie)

Podczas realizacji tematu:
- poćwiczymy samodzielne zakładanie części garderoby;
- będziemy dalej utrwalać imiona swoich kolegów i koleżanek z grupy;
- odkryjemy swoje umiejętności wokalne poznając utwór ,,Każdy przedszkolak dobrze wie’’;
- wspólnie utrwalimy sobie zasady bezpiecznej zabawy w sali i w ogrodzie przedszkolnym;
- poćwiczymy rączki podczas zabaw z plasteliną;
- zadbamy o naszą sprawność ruchową podczas zabaw tanecznych.

,, Każdy przedszkolak dobrze wie”

Każdy przedszkolak dobrze wie,
Że kiedy wrzesień kończy się,
Od najmłodszego aż po starszaka
Wszyscy świętują dzień przedszkolaka!
Od najmłodszego aż po starszaka
Wszyscy świętują dzień przedszkolaka!

Podczas realizacji tematu
- zapoznamy się z zasadami bezpiecznego przejścia przez jezdnię;
- poznamy znaczenie znaków drogowych w ruchu drogowym;
- porozmawiamy na temat różnych zawodów ludzi pracujących w okolicy, nazwiemy ich
czynności które wykonują, przyrządy, przybory potrzebne do ich pracy;
- wspólnie utrwalimy sobie zasady bezpiecznej zabawy w sali i w ogrodzie przedszkolnym;
- będziemy rozwijać umiejętności wokalne ucząc się piosenki ,,Pan Policjant”

Śpiewające Brzdące - ,,Pan policjant’’
Pan policjant porządku pilnuje. Przechodniów na pasach kontroluje.
Gdy żółte świeci pyk pyk pyk, nie przebiegamy myk myk myk.
Cierpliwie czekamy, na światła patrzymy, gdy będzie zielone wtedy przechodzimy.
Czekamy, czekamy, zielone świeci już. Teraz przejść możemy, rum tum tum.
Rączkę wyciągamy, i się rozglądamy. Na jezdnię wchodzimy, szybko przechodzimy.
Tup tup tup, tup tup tup. Czerwone światło to zły znak.
Stoimy wszyscy, tak tak tak.
Pan policjant wszystko kontroluje. Na czerwonym przejdziesz - mandat otrzymujesz.
Tak tak tak, tak tak tak. Czerwone światło to zły znak. Stoimy wszyscy, tak tak tak.
Pan policjant wszystko kontroluje. Na czerwonym przejdziesz - mandat otrzymujesz.
Tak tak tak, tak tak tak.

Podczas realizacji tematu
- dowiemy się co to takiego dary jesieni;
- będziemy ćwiczyć umiejętności klasyfikowania darów;
- pobawimy się przy piosence ,,Wiewióreczka mała’’
- nauczymy się wiersza ,,Wpadła gruszka do fartuszka”
- odkryjemy swoje talenty plastyczne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego;
- zadbamy o naszą sprawność ruchową podczas zabaw tanecznych.

piosenka „Wiewióreczka mała”
Ref.: Wiewióreczka mała, po lesie biegała,
hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała. (bis)
1.Spotkała jeżyka, tańczyli walczyka, tańczyli walczyka, raz, dwa, trzy, raz. (bis) Ref.
Wiewióreczka mała....
2.Spotkała owieczkę, tańczyli poleczkę, raz i dwa i raz i dwa i tańczyli poleczkę. (bis) Ref.
Wiewióreczka mała....
3.Spotkała Ślimaka, tańczą kujawiaka, raz i dwa, raz i dwa, trzy, tańczą kujawiaka. (bis) Ref.
Wiewióreczka mała....

Akcje, które będziemy obchodzić w grupie:





15 IX Dzień kropki
20 IX Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
23 IX Dzień Spadającego Liścia – Pierwszy dzień Jesieni
27 IX Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
W codziennej pracy:






,,Wokół przedszkola’’ – Program Wychowania Przedszkolnego;
,,Dziecięca matematyka’’ wg koncepcji E. Gruszczyk – Kolczyńskiej;
Ciekawe metody: Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss;
Metoda ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
Programy projekty, innowacje:






Innowacja ,, Mali odkrywcy w świecie żywiołów”;
,,Czytające przedszkola ‘’- Cała Polska czyta dzieciom;
,, Mali wspaniali poznają siebie’’- projekt przedszkolny;
,, Zabawa sztuką’’ - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny;

