Październik u Żabek

Dary jesieni.
Projekt badawczy „Warzywa” (01-31.10)
01.10 – 04.10.2019

Cele:
 W tym tygodniu dowiemy się, jakie dary niesie dla nas
Pani Jesień.
 Rozpoczynamy także projekt badawczy na temat warzyw.
W czasie trwania projektu będziemy dowiadywać się
różnych ciekawostek na temat warzyw, spotkamy się z
ekspertem i razem sprawdzimy, czy można z warzyw
zrobić słodycze. Wybierzemy się na wycieczkę do
warzywniaka, wspólnie zrobimy kanapki „warzywne
stworki”, nauczymy się piosenki pt: „Ogórek”, wysłuchamy
wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”, zorganizujemy
kącik warzywny oraz warsztaty z rodzicami.
Opracowała: mgr Małgorzata Kasperska

Dbamy o zdrowie- tydzień Hiszpański
7.10 – 11.10.2019r.

http://www.help4travel.pl/hiszpania-ciekawostki/

Cele:






Poznamy zasady zdrowego żywienia
Zrobimy wspólnie sałatkę
Poznamy podstawowe informacje dotyczące Hiszpanii
Poznamy wybrane słowa w języku hiszpańskim
Poznamy dzieła Pabla Picassa i spróbujemy dokończyć jego
dzieło według własnej inspiracji
 Utrwalimy znajomość cyfr
 Będziemy bawić się w improwizacje do utworu „Carmen”
Opracowała: mgr Joanna Trzaska

Piosenka na chłodne dni
sł. Agnieszka Galica
muz. Tadeusz Pabisiak

https://zdrowie.tvn.pl/a/dieta-na-jesien-powinna-byc-bogata-w-witaminy-i-mineraly-by-zwiekszac-odpornosc

Umiem włożyć już buciki,
kurtkę zapiąć na guziki.
Ref.: Chociaż trochę chłodno dziś,
to na spacer trzeba iść. x2
Wkładam czapkę i sweterek,
mogę iść już na spacerek.
Ref.: Chociaż…
Rękawiczki, ciepły szalik
zimno mi nie będzie wcale.
Ref.: Chociaż…

Jesienią w parku i w lesie.
14.10 – 18.10.2019r.

Cele:
 W tym tygodniu będziemy obserwować zmiany zachodzące
w przyrodzie.
 Dowiemy się, jak zwierzęta przygotowują się do zimy.
 Zaobserwujemy, jakie kolory kojarzą nam się z jesienią i
spróbujemy odpowiedzieć na pytanie „Kto to jest artysta?”
na podstawie piosenki „Farby”.
 Poznamy nową technikę plastyczną- malowanie woskiem i
farbami.
 Będziemy także dużo ćwiczyć, bo wiadomo „Ruch to
zdrowie”!
Opracowała: mgr Małgorzata Kasperska

Komentarz [KiMK1]:

Zabawy na jesienne wieczory
21.10 – 25.10.2019r.

https://www.se.pl/styl-zycia/porady/horoskop-na-jesien-2019-dla-tych-znakow-zodiaku-bedzie-to-wspanialy-czas-aa-PfyT-q1mC-WjaE.html

Cele:
 Poznamy zasady zachowania w teatrze
 Wcielimy się w role aktorów
 Poznamy różne gatunki tańców (balet, towarzyski,
nowoczesny, ludowy)
 Będziemy się bawić w ogrodach liczbowych Willy’ego
 Wykonamy eksperyment „Malowanie na mleku”
 Będziemy malować za pomocą pieczątek z ziemniaka

„Kotek”
Julian Tuwim
Miauczy kotek: miau!
– Coś ty, kotku, miał?
– Miałem ja miseczkę mleczka,
teraz pusta jest miseczka,
a jeszcze bym chciał.
Wzdycha kotek: o!
– Co ci, kotku, co?
– Śniła mi się wielka rzeka,

https://www.koty.pl/male-kotki-sa-takie-slodkie/

wielka rzeka pełna mleka
aż po samo dno.
Pisnął kotek: pii…
– Pij, koteczku, pij!
Skulił ogon, zmrużył ślipie,
śpi – i we śnie mleczko chlipie,
bo znów mu się śni.
Opracowała: mgr Joanna Trzaska

Jesienna pogoda.
28.10 – 31.10.2019r.

Cele:
 W tym tygodniu będziemy obserwować jesienna pogodę.
 Wyjaśnimy znaczeniu deszczu dla ludzi, zwierząt oraz
roślin na podstawie opowiadania „Basia, Franek i deszcz”
Z. Staneckiej.
 Dowiemy się jak krąży woda w przyrodzie.
 Zaobserwujemy rytm dnia i nocy.
 Wykonamy doświadczenie,
dzięki któremu powstaną kryształki soli.
 Stworzymy nasz własny kalendarz pogodowy.
Opracowała: mgr Małgorzata Kasperska

