Październik 2022 rok
Grupa: Koniki morskie
Nauczyciele: lic. Beata Jachnicka, mgr Justyna Kamerka
Opis zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych:

•

Budowanie relacji w grupie poprzez zabawy integracyjne w kole oraz wspólną zabawę w
kącikach zainteresowań

•

Wdrażanie bezpiecznych nawyków podczas zabaw w sali i ogrodzie przedszkolnym –
respektowanie panujących zasad

•

Czynności higieniczne i samoobsługowe (samodzielne mycie zębów)

•

Poprawa ogólnej sprawności fizycznej podczas zajęć gimnastycznych – Gry i zabawy
ruchowe w sali przedszkolnej oraz na świeżym powietrzu

•

Rozwijanie pamięci poprzez naukę wiersza „Październik” oraz „Kolorowy bukiet”

•

Wprowadzenie do repertuaru dziecięcego piosenki „Nasza nauczycielka” oraz „Przedszkole
drugi dom”

•

Nabywanie wiedzy na temat „Dzień drzewa” w ramach projektu Ekologia

•

Nabywanie wiedzy na temat „Mazowsze„ w ramach projektu Poznajemy miasta Polski

•

Obchodzenie Dnia Edukacji Narodowej

•

Przygotowanie wspólnie z Grupą „Ratownicy” występu z okazji Dnia Edukacji Narodowej
dla wszystkich pracowników przedszkola (6 latki)

•

Poszerzanie wiedzy na temat pory roku -jesień

•

Nauka literek – poznanie zapisu graficznego litery „M” oraz „T”

•

Nauka liczb – poznanie zapisu graficznego cyfry „1”

•

Rozwijanie zdolności manualnych poprzez wykonywanie prac plastycznych – rysowanie,
malowanie, wycinanie, wydzieranie, wyklejanie, lepienie

•

Doskonalenie umiejętności posługiwania się przyborami plastycznymi

•

Kształtowanie nawyku odpowiedniego trzymania kredki oraz nożyczek

Piosenka „Nasza nauczycielka”
1. Dzieci czasem bywają głośne
I do tego trochę nieznośne
Ich psikusy, figle i psoty
Przysparzają naszej Pani roboty
2. Kiedy boli palec czy główka
I to nie jest szkolna wymówka
Wtedy Pani popatrzy czule
I mijają wszelkie troski i bóle
REF:
Bo nasza Pani ma zalet wiele
Jest przyjacielem, nauczycielem
Na koniec świata pójdziemy za nią
Każdy by poszedł za taką Panią
Każdy by poszedł za taką Panią
3. Pani uczy czytać i liczyć
Śpiewa z nami, tańczy i ćwiczy
Choć do dzieci ma wielką miłość
To najbardziej ćwiczy w sobie… cierpliwość
4. Dzisiaj Pani życzymy zdrowia
Jest potrzebne by tak pracować
Żeby siłę mieć i energię
Zawsze pełne w swoim sercu baterie
Piosenka „Przedszkole drugi dom”
1.Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.
Ref. Ja chodzę tam co dzień,
obiadek dobry jem,
a po spacerze w sali wesoło bawię się,
kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam,
przedszkole domem drugim jest.
2.Czasem rano trudno mi wstać.
Chciałoby się leżeć i spać,
lecz na mnie auto czeka i miś.
W co będziemy bawić się dziś?
Ref. Ja chodzę tam co dzień...
3.Zamiast mamy Panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.

Śpiewam i tańczę, wesoło mi
i tak płyną przedszkolne dni.
Ref. Ja chodzę tam co dzień...
Wiersz „ Październik”
W październiku, w październiku
Jabłek w sadzie jest bez liku,
Takie słodkie i rumiane
Wśród gałęzi pochowane
W październiku, w październiku
Grzybów w lesie jest bez liku,
Tu pod świerkiem, tam pod sosną
Piękne grzyby sobie rosną.
W październiku, w październiku
Złotych liści jest bez liku,
Złote liście i kasztany…
Zrobię bukiet z nich dla mamy.
Wiersz „Kolorowy bukiet”
Do parku przyszły z przedszkola dzieci,
Chcą zrobić z liści barwny bukiecik.
Pod dębem leżą brązowe liście,
Liście pod wierzbą błyszczą srebrzyście.
Listki czerwone jak malowane,
Leżą pod klonem i pod kasztanem.
Serduszka złote spadają z brzozy,
Jaś ma ochotę w bukiet je włożyć.
Gdy ten bukiecik stanie na stole,
Ozdobi dzieciom całe przedszkole!

