W miesiącu październiku
będziemy realizować tematy :
Idzie Jesień przez świat
Jesienna przyroda
Koszyk Pani Jesieni
Skarby jesieni
Człowiek- metoda projektu
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Idzie jesień przez świat
Cele i zadania do realizacji:
poznanie charakterystycznych cech jesieni;
kształtowanie umiejętności obserwowania otaczającej rzeczywistości,
opowiadania o swoich przeżyciach, dzielenia się na forum emocjami,
odczuciami;
kształtowanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania piękna
otaczającego świata, kolorystyki jesiennego krajobrazu
kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz
głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej,
poznanie nazw drzew i ich owoców;
kształtowanie umiejętności poprawnego przeliczania, prawidłowego
ustawienia liczmanów do przeliczania, klasyfikowania przedmiotów wg 2 cech
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„Jesienny Kujawiaczek”
Jesienny kujawiaczek
na skakance z wiatru skacze,
płaszczyk ma w deszczowych kropkach,
daj mu uśmiech, gdy go spotkasz!

Kujawiak, kujawiaczek
la, la, la la, la,
la, la, la la, la.
Kujawiak, kujawiaczek
m – m – m…

Jesienny kujawiaczek
z rudych liści ma kubraczek,
czasem gwiżdże, czasem dzwoni,
bukiet wrzosów trzyma w dłoni.

Kujawiak, kujawiaczek…

Jesienny kujawiaczek
czasem w deszczu cicho płacze,
nieraz śmieje się do słońca
i orzechy z drzewa strąca.

Kujawiak, kujawiaczek…

Słowa: Dorota Gellner, muzyka: Barbara Kolago

Jesienna przyroda
Cele i zadania do realizacji:
informacje o zwierzętach zapadających w sen
zimowy,
czytanie globalne; poszerzanie słownika biernego
o nowe wyrażenia (hibernacja);
rozbudzanie zainteresowania światem przyrody,
życiem i zwyczajami zwierząt;
wdrażanie do szanowania przyrody, budowanie
więzi emocjonalnej z przyrodą.
wprowadzenie cyfry 1; kształtowanie
umiejętności dokładnego przeliczania, określania
liczebnikiem zbioru elementów, kształtowanie
umiejętności tworzenia zbioru jednoelementowego;
wzbogacanie wiedzy na temat sposobu
przygotowania się leśnych zwierząt do zimy, budzenie
wrażliwości na piękno przyrody

Przygotowania do zimy
Bożena Forma
Zima dużymi krokami przybywa.
Zwierzęta się do niej przygotowują.
Zbierają karmę, potem staranie
wszystko w swych norkach magazynują.
Ja, mała myszka, na polu mieszkam.
W domu mam ciepło, miło, przytulnie.
Zgromadzę wiele przysmaków,
może przez zimę zamieszkasz u mnie?
W mej dużej norze ciepło i sucho.
Starannie wszystko przygotowane.
Wyjdę z niej, mili, dopiero wtedy,
kiedy na dworze wiosna nastanie.
Wszystkie wiewiórki dziuple uszczelnią
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bardzo dokładnie przed wielkim mrozem.
W nich zgromadzą szyszki, orzechy,
gdy to uczynią, śnieg sypnąć może.
Na grzbiecie futro grube mnie grzeje,
a tłuszczu warstwy chronią przed zimą.
W cieplutkiej norze, śniąc wciąż o wiośnie,
będę spał smacznie, aż mrozy miną.
Wczoraj pod ziemią jeża spotkałem.
Wykańczał właśnie swoje mieszkanie.
Zatkał szczeliny, a z suchych liści
usłał wspaniałe miękkie posłanie.
Do swoich mieszkań skryjemy się zaraz,
wszak wkrótce długa zima nastanie.
Po śnie zimowym, gdy przyjdzie pora,
wiośnie wyjdziemy na powitanie.

Koszyk Pani Jesieni
Cele i zadania do realizacji :

doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw krajowych
warzyw i owoców;

kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat,
posługiwania się przymiotnikami określającymi wielkość i kolor;

kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych: wdrażanie do
zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i
lekko przetworzonej (surówki, sałatki, warzywa gotowane), zachęcenie do
próbowania warzyw mniej znanych.

ćwiczenie dodawania i odejmowania na zbiorach zastępczych –
liczmanach;

zdobywanie i poszerzanie wiadomości nt. warzyw, rozumienie
znaczenia jedzenia surowych warzyw i owoców
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Grzyby
Anna Łada-Grodzicka
Gdy jest deszczowo i ciepło,
Gdy lato jeszcze nie uciekło,
Nadchodzi powoli jesień
I kosze grzybów niesie.
W lesie grzybów więc szukamy,
Grzyby dzisiaj mamie damy.
Uważnie patrzymy wszędzie,
Może tutaj grzybek będzie?
O, jest pierwszy – to borowik,
Mówią o nim: Król grzybowy!
Mówią także: Grzyb prawdziwy,
Różne nazwy – istne dziwy!
Drugi grzyb to żółta kurka,
W mech zielony dała nurka,
Przykrywa ją mech i ziemia,
Udaje, że jej nie ma!
O, tam grzyby jeszcze rosną!
Trzeci grzyb pod młodą sosną,
To młodziutki jest maślaczek,
Co beżowy ma kubraczek.
O, tu kozak, to grzyb czwarty,
Ale stroi sobie żarty.
Mówi mi: „Tańczyć nie mogę,
Bo mam tylko jedną nogę”.
Piąty grzyb nie oszukuje,
Mówi wprost: „Ja muchy truję,
Więc nie zrywaj mnie i już,
Inny grzyb do kosza włóż!”.
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,,Skarby jesieni’’
Cele i zadania do realizacji:
poznanie sposobu przechowywania żywności przez okres zimowy oraz
nazw miejsc, w których przechowuje się zapasy (spiżarnia, piwnica);
rozumienie znaczenia robienia zapasów i ich przechowywania przez zimę;
wdrażanie do czerpania radości z dzielenia się zapasami z innymi.
wprowadzenie cyfry 2, doskonalenie umiejętności dokładnego
przeliczania, odszukiwanie nowo poznanej cyfry w życiu codziennym;
poznanie sposobu przechowywania warzyw – kiszenie kapusty
poznanie sposobu przechowywania warzyw przez okres zimowy –
suszenie; rozumienie znaczenia przygotowywania zapasów i
przechowywania przez zimę
utrwalenie piosenki „Przepis na zdrowie”
poznanie różnych rodzajów przetworów wykonywanych i
gromadzonych przez ludzi na zimę; rozumienie znaczenia zdrowego
odżywiania dla dobrego zdrowia i samopoczucia;
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W spiżarni
Maria Kownacka
W spiżarni na półkach
zapasów bez liku.
Są dżemy, kompoty,
złoty miód w słoiku.
I cebula w wianuszku,
i grzybki suszone,
są główki kapusty,
ogórki kwaszone.
A gdy będzie w zimie
tęgi mróz na dworze,
zapachnie nam lato,
gdy słoik otworzę.

CZŁOWIEK - WSPANIAŁA MASZYNA- NA PODSTAWIE PROGRAMU TABLIT

W tygodniu będziemy rozmawiać o zasadach zdrowego odżywiania się. Dzieci
zapoznają się z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej.
Wspólnie zastanowimy się, w jaki sposób warto spędzać wolny czas, by
zachować zdrowie i sprawność. Porozmawiamy o sposobach ubierania się w
poszczególnych porach roku, dzieci będą rozwijały umiejętność klasyfikowania
ubrań zgodnie z podanymi cechami, przeliczały elementy w zbiorach. Poznamy
liczbę 2.
Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?
Aby utrwalić wiadomości o zdrowym odżywianiu się, możecie Państwo
stworzyć z dzieckiem własną piramidę zdrowego żywienia i ułożyć dietę na
najbliższy tydzień. Podczas zakupów warto omawiać z dzieckiem produkty,
które znalazły się w koszyku. Warto zastanowić się nad aktywnościami
fizycznymi, które możecie Państwo uprawiać wspólnie z dzieckiem.

