PAŹDZIERNIKOWE WYZWANIA
ZWYCIĘZCÓW

PODCZAS REALIZACJI TEMATU „ IDZIE JESIEŃ…PRZEZ OGRÓD I SAD”
- będziemy uczestniczyć we wspólnych zabawach integrujących grupę
- będziemy uczestniczyć w zabawach sensorycznych rozwijających nasze zmysły
- wysłuchamy opowiadania E. Stadtmuller pt. „Patisony”
- poznamy nazwy i właściwości konkretnych warzyw i owoców
- będziemy tworzyć owocowe i warzywne rytmy
- wysłuchamy wiersza J. Brzechwy pt. „Na straganie”
- - wykonamy pracę plastyczną „Witaminki”
- zadbamy o naszą sprawność ruchową podczas zabaw tanecznych
- poznamy piosenkę pt.: „Owoce i warzywa”
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„Owoce i warzywa”
1. Gruszki, śliwki, jabłka,
Ludzie je zjadają
Słodkie i witamin
Wiele w sobie mają
Ref.: Witamina A, witamina C
Są w owocach i warzywach,
Każdy o tym wie.
2. Groszek, pomidory
I inne warzywa
Zdrowe i dlatego
Często je spożywaj

2

PODCZAS REALIZACJI TEMATU „IDZIE JESIEŃ…DO ZWIERZĄT”
- poznamy zwyczaje wiewiórek i jeży
- będziemy ćwiczyć spostrzegawczość
- będziemy układać rytmy
- będziemy bawić się z chustą animacyjną
- będziemy uczestniczyć w ćwiczeniach oddechowych i dźwiękonaśladowczych
- zadbamy o naszą sprawność ruchową
- wykonamy pracę plastyczną „Pan jeżyk”
- poznamy piosenkę pt.: „Zwierzęta jesienią”
„Zwierzęta jesienią”
1. Szuka orzechów
Wiewióreczka mała
Pewnie już kilka
W dziupli zebrała
Ref.: Będą zapasy
Na zimowe czasy
2. Jeżyk pod liśćmi
Znalazł legowisko
Czuje, że zima
Jest bardzo blisko
Ref.: Spać smacznie będzie
Aż wiosna przybędzie
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PODCZAS REALIZACJI TEMATU „CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY”
- wysłuchamy opowiadania E. Stadtmuller „Pieczemy chleb”
- poznamy sposoby pieczenia pieczywa
- dowiemy się skąd się bierze wełna
- wykonamy pracę plastyczną „Owieczka”
- będziemy uczestniczyć w zabawach integrujących grupę
- zadbamy o naszą sprawność ruchową
- poznamy piosenkę pt.: „Jak powstaje chleb?”
„Jak powstaje chleb?”
1. Dojrzało zboże
Kombajn je ścina
Młoci ziarno
Wiezie do młyna
Ref.: Będą ciasteczka,
Bułki chrupiące
Chleby, rogale
Smaczne, pachnące
2. W młynie od rana
Pracy jest wiele,
Ziarna na mąkę
Młynarz wciąż miele
Ref.: Będą
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PODCZAS REALIZACJI TEMATU „IDZIE JESIEŃ… Z DESZCZEM”
- będziemy uczestniczyć w zabawach integrujących grupę
- poznamy rolę wody w życiu człowieka
- wysłuchamy opowiadania A. Wadzikowskiej „ Kropelki”
- będziemy kształtować umiejętność wypowiadania się na dany temat
- wykonamy pracę plastyczną „Parasolki”
- będziemy kształtować umiejętność klasyfikacji
- poznamy piosenkę pt.: „Jesienna szaruga”

„Jesienna szaruga”
1. Deszcz po szybie ścieka: sza, sza, sza
Kapią krople deszczu: pla, pla, pla
Ref.: Jesienna muzyka
Dziś od rana gra
Sza, sza, sza, plum, plum, plum
Plum, ta- ra, ta- ra
2. Wiatr piosenkę śpiewa: tu, tu, tu
Szumią z wiatrem drzewa: szu, szu, szu
Ref.: Jesienna…
3. Tańczą krople deszczu: kap, kap, kap
Wszystko wkoło mokre: chlap, chlap, chlap
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AKCJE, KTÓRE BĘDZIEMY OBCHODZIĆ W GRUPIE





13. 10. 2021- Koncert edukacyjny- Poznajemy instrumenty
14. 10. 2021- Dzień Edukacji Narodowej
20. 10. 2021- „Sygnalizator Jacek”- spektakl teatralny- teatr Gargulec
25.10.2021- Dzień Kundelka- wzbogacenie wiadomości dzieci na temat życia i
zwyczajów psów;
- uwrażliwienie na bezpieczeństwo podczas kontaktów z psami;
- prowadzenie zbiórki na rzecz zwierząt ze schroniska

W CODZIENNEJ PRACY





„Wokół przedszkola”- program wychowania przedszkolnego
„Dziecięca matematyka” wg koncepcji E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

PROGRAMY, PROJEKTY I INNOWACJE






„Mali wspaniali poznają siebie”- projekt przedszkolny
„Mali odkrywcy w świecie żywiołów”- innowacja pedagogiczna
„Zabawa sztuką”- Ogólnopolski Program Edukacyjny
„Czytające przedszkole”- Cała Polska Czyta Dzieciom
„Piękna nasza Polska cała”- projekt edukacyjny
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