Podczas realizacji tematu: ,, Moja rodzina’’
- obejrzymy zdjęcia przyniesione przez dzieci przestawiające rodzinę;
- będziemy rozmawiać na temat rodziny, kto ją tworzy, co robi mama, co robi tata;
- rozwiążemy zagadki dotyczące członków rodziny;
- sprawdzimy swoje umiejętności poruszania się przy muzyce, reagowanie na ustalone sygnały;
- wzbogacimy wiedzę o swojej rodzinie;
- będziemy rozwijać umiejętności matematyczne;
- poznamy sposoby aktywnego spędzania czasu wolnego z rodziną;
- nauczymy się wierszyka ,, Rodzinka’’;
- będziemy rozwijać małą motorykę poprzez rysowanie i malowanie z wykorzystaniem różnych
materiałów i przyborów;
- wspólnie obchodzić Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek.
Zabawa paluszkowa „Rodzina paluszków” - K. Sąsiadka
Ten pierwszy to nasz dziadziuś. A obok – babunia. Największy to tatuś, a
przy nim mamunia A to jest dziecinka mała! A to – moja rączka cała!

Podczas realizacji tematu: ,, Mój Dom”
- posłuchamy uważnie opowiadania na temat domów i ich mieszkańców;
- zwrócimy uwagę na architekturę, odnajdziemy różnice w wyglądzie domów;
- za pomocą klocków zbudujemy własny dom;
- będziemy rozwijać umiejętności matematyczne poprzez dostrzeganie rytmów i
kontynowanie ich;
- poćwiczymy umiejętności wypowiadania się na podany temat;
- poznamy wybrane urządzenia elektryczne dostępne w domu, zagrożenia wynikające
z korzystania z urządzeń elektrycznych bez zgody rodziców;
- wykorzystamy figury geometryczne w zabawach matematycznych;
- w dalszym ciągu będziemy obserwować zjawiska atmosferyczne występujące w przyrodzie
późną jesienią;
- będziemy celebrować Narodowe Święto Niepodległości – wspólne odśpiewanie Hymnu;
- kształtować poczucie rytmu oraz umiejętności wokalnych.
Wiersz,, Moja rodzina i ja’’
Mama i tata i jeszcze ja!
Babcia i dziadek, chomiki dwa!
Pod jednym dachem w zgodzie mieszkamy
I się wzajemnie mocno kochamy.
I nikt nikomu nie przypomina,
Że najważniejsza w życiu jest rodzina!

Podczas realizacji tematu ,,Moje prawa i obowiązki”
- wysłuchamy opowiadania ,,Prawa i obowiązki’’;
- zapoznamy się z obowiązkami poszczególnych członków rodziny;
- przekonamy się, że warto pomagać rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków;
- będziemy kształtować umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na wielkość
oraz określenie położenia przedmiotów w przestrzeni;
- rozwijać umiejętności skupiania uwagi na przedmiotach i treściach przekazywanych;
- kształtować umiejętności uważnego słuchania i zapamiętania poleceń;
- wysłuchamy piosenki ,, Lubię pomagać’’;
- będziemy brać aktywny udział w zabawach muzycznych;
- uczestniczyć w zabawach sensorycznych;
- weźmiemy udział w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka;

;

Podczas realizacji tematu: ,, Moje zdrowie i bezpieczeństwo’’
- zapoznamy się z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania;
- będziemy bawić się przy piosence ,, W zdrowym ciele zdrowy duch’’
- poznamy zasady bezpieczeństwa związanego z zażywaniem lekarstw;
- wykonamy eksperyment ,, Rozpuszczanie mydła’’;
- będziemy kształtować umiejętności matematyczne;
- doskonalić sprawność buzi i języka poprzez udział w ćwiczeniach logopedycznych;
- rozwijać umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń;
- będziemy świętować Dzień życzliwości;
- weźmiemy udział w zabawach z okazji Dnia Pluszowego Misia
- kształtować umiejętności dbania o higienę;
Wiersz - „Zdrowie” I. Salach
Wszystkie dzieci chcą być zdrowe
wiosną, latem czy jesienią
i dlatego o tej porze witaminy sobie cenią.
Tomek zjada liść sałaty,
jabłko chrupie mała Ania,
a rzodkiewki i ogórki
na surówkę potnie Hania
Grześ surówkę palcem trąca,
wcale miska go nie nęci.
Zjadaj, Grzesiu, będziesz zdrowy,
trzeba tylko trochę chęci.
Zjedz surówkę, to urośniesz
– ale Grzesio robi miny i nie wierzy,
że w tej misce siedzą same witaminy.

Akcje, które będziemy obchodzić w grupie:


5 XI Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek;



10 XI Koncert poznajemy instrumenty;



10 XI Celebrowanie Święta Niepodległości – wspólne odśpiewanie Hymnu;



19 XI ,,Serce w plecaku ‘’ – spektakl muzyczny o tematyce patriotycznej;



19 XI Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka;



22 XI Dzień Życzliwości;



25 XI Światowy Dzień Pluszowego Misia
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;

