Termin realizacji: 2-6.10.2017

W tym tygodniu podczas spaceru po okolicach przedszkola i
ogrodzie przedszkolnym poszukamy barw, jakie towarzyszą
jesieni. Pobawimy się w małych detektywów i spróbujemy
rozpoznać, do jakich drzew należą zgromadzone przez nas liście.
Ponieważ jesienią pogoda lubi płatać figle wspólnie wykonamy
„jesienny kalendarz pogodowy”.
Dowiemy się, w jaki sposób oznacza się poprzez znaki
graficzne pogodę. Utrwalimy sobie również nazwy
poszczególnych dni tygodnia.
Zapoznamy się z zapisem graficznym litery „O” wielkiej
i małej. Oraz cyfrą 1 i 2.
Wysłuchamy wiersza B. Lewandowskiej „Kolorowy bukiet”,
poprzez który utrwalimy poznane wiadomości o drzewach i
liściach.
Zgromadzone jesienne skarby z kącika przyrody przydadzą się
do zabaw matematycznych.
Poćwiczymy przeliczanie w zakresie 6 i więcej.
Jesień to czas, podczas którego możemy zapoznać się z
ciekawymi dźwiękami otaczającej nas przyrody, podczas zajęć
pobawimy się przy pomocy ciekawych instrumentów
perkusyjnych.
Opracowała: J. Warzecha

Termin realizacji: 9-13.10.17

W tym tygodniu będziemy przeliczać warzywa w
koszykach. Wskażemy koszyk, w którym jest najwięcej
pomidorów, i ten, w którym jest ich mniej. Określimy czym
różni się zawartość koszyków, a co jest podobne.
Będziemy utrwalać poznane litery.
Wybierzemy się również do domu cyfry 1 i 2 podczas
zabaw wg metody „Ogrody Willy’ego”.
Wybierzemy się na spacer po okolicy przedszkola, podczas
którego będziemy obserwować sady przy okolicznych
domach.

Opracowała: J. Warzecha

Ogórek Wąsaty
Wesoło jesienią w ogródku na grządce,
Tu ruda marchewka tam strączek,
Tu dynia jak słońce, tam główka sałaty,
A w kącie ogórek wąsaty.
Ref.:
Ogórek, ogórek, ogórek,
Zielony ma garniturek,
I czapkę i sandały,
Zielony, zielony jest cały.
Czasami jesienią na grządkę w ogrodzie,
Deszczowa pogoda przychodzi,
Parasol ma w ręku, konewkę ma z chmurki,
I deszczem podlewa ogórki.
Słowa – Dorota Gellner
Muzyka – Jarosław Kukulski

Termin realizacji:16-20.10.2017

W tym tygodniu porozmawiamy o tym, jak ważna jest dla nas
rodzina. Spróbujemy wykonać drzewo genealogiczne oraz
narysować swoją rodzinę. Ilustracje udekorujemy w ramkach
na zdjęcia.
Ciekawe czy każdy z przedszkolaków pamięta, gdzie pracują
rodzice i jak ma na imię Babcia i Dziadek?
Wysłuchamy wiersza J. Gałkowskiej „Album rodzinny”,
poprzez, który poznamy, jakie są stosunki pokrewieństwa w
rodzinie. Obejrzymy ilustracje przedstawiające różne
czynności, które wykonujemy w domu.
A w kąciku lalek i kuchennych wspólnie pobawimy się w „dom”.
Ważne jest to, aby pomagać sobie nawzajem, porozmawiamy
o tym, w jakich czynnościach dzieci mogą pomagać rodzicom
w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Opracowała: J. Warzecha

Wiersz: "Album rodzinny"
Czegóż nie znajdziesz w rodzinnym albumie,
jeśli tylko poszukać umiesz.
Dawne stroje, stare mundury,
altanki, stoliki, fotele ze skóry
i domy, jakich już teraz nie ma bo wszystko ciągle się zmienia...
Ten na wyblakłym zdjęciu pan z rowerem
to dziadek, gdy był jeszcze kawalerem,
dalej na kilku kolejnych kartkach
wujek Jurek zimą na nartach.
Odnajdziesz też w albumie rodzinnym
ojca i matki lata dziecinne.
Ten chłopak o oczach wesołych
to twój tata, gdy idzie do szkoły,
a ta dziewczynka z białą kokardą
to twoja mama - naprawdę!
A tuż obok buzia uśmiechnięta,
to ciocia Asia, straszna wiercipięta,
co przez dzień cały bez ustanku
chciałaby biegać ze skakanką
i jeszcze dziś na twoich imieninach
tamte lata sobie przypomina.
Gałkowski J.

Termin realizacji:23-27.10.2017

Poznamy zasady dbania o zwierzęta hodowane w domu:
karmienie ich, wizyty u weterynarza, zapewnienie
odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen,
wychodzenie na spacer.
Utrwalimy nazwy zwierząt: dorosłych i młodych.
Podczas zabaw wprowadzimy literę e – małą i wielką,
drukowaną i pisaną.
Z plasteliny wylepimy swoje ulubione zwierzątko.

