U „Bąków” we wrześniu
JA I MOJA GRUPA
– tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom poznawanie
siebie
– utrwalenie nazw części ciała
– rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych sytuacjach
– rozumie potrzeby dbania o prawidłową postawe ciała
– stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu
pozytywnej motywacji do nauki czytania
– rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych rozumienie
i wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka
– kształtowanie orientacji przestrzennej
– ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz
rozumienie konieczności ich przestrzegania
– kształtowanie umiejętności planowania i komponowania pracy

MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA
– zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu
bezpiecznego poruszania się po ulicy
– kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego,
bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym
– utrwalanie znajomości etapów bezpiecznego przechodzenia przez
ulicę
– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
– rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
– poznawanie symboli wybranych rodzajów znaków drogowych i ich
znaczenia dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (pieszych
i kierowców)
– rozumienie konieczności znajomości swojego nazwiska oraz adresu
zamieszkania
– poznawanie i utrwalanie numeró telefonów alarmowych
TYDZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
20 września obchodzimy Dzień Przedszkolaka. W naszym przedszkolu przez
cały tydzień będą odbywały się ciekawe zajęcia edukacyjne, zabawy, tańce
i wiele innych niespodzianek. W czwartek 20 września cała nasza grupa
wybiera się autokarem do Areny, gdzie razem z dziećmi z innych przedszkoli
będziemy świętować Dzień Przedszkolaka.

IDZIE JESIEŃ... PRZEZ LAS, PARK
– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesieniąi
przyporządkowywanie ich do okreslonej pory roku
– rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, nazywanie gatunków
drzew, poznawanie ich budowy
– poznawanie wybranych grzybów- jadalnych i trujących
– stworzenie warunków do doświadczen i zabaw badawczych
– nazywanie wybranych drzew iglastych
– poznawanie podtawowych cech figur geometrycznych
U „Bąków” w październiku
IDZIE JESIEŃ...PRZEZ OGRÓD, SAD
– rozwijanie wrażliwości fenomenowej, określanie miejsca samogłoski w
słowie
– odkrywanie litery o,O- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
– wzbogacenie wiadomości na temat zycia i zwyczajówwybranych
zwierząt
– rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań
– rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i
doświadczeń
– stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagajacych liczenia
– odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 1,2
– rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych
IDZIE JESIEŃ...DO ZWIERZĄT
– rozwijanie wrazliwości fonemowej
– odkrywanie liter: a, A- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
– rozwijanie sprawności manualnej
– wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań
– uścislenie wiadomości na temat zmian zachodzących w zyciu
wybranych zwierząt jesienią
– poszerzanie wiadomości na temat życia i sposobu przygotowywania się
niektórych zwierząt dziko żyjących do zimy
– rozwijanie umiejętności rachunkowych
– odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3

CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY
– rozwijanie wrażliwości fonemowej, okreslanie miejsca spółgłoski w
słowie
– odkrywanie małej i wielkiej, drukowanej i pianej litery m, M
– poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie
korzyści z ich pracy dla społeczeństwa
– dowiadywanie się na temat wytwarzania produktów ze szkła, cukru,
mleka, poznawanie właściwości fizycznych szkła, cukru i mleka
– zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz z etapami
produkcji chleba
– ćwiczenia dykcji podczas śpiewu
– poznawanie zastosowania węgla i wełny
– utrwalanie nazw liczebników porządkowych
IDZIE JESIEŃ...Z DESZCZEM
– rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej
budowie fonetycznej
– rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter
– dostrzeganie zmian zachodzacych w przyrodzie późną jesienią
– poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości
– rozwijanie sprawności fizycznej
– rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układanie
rymów
– rozwijanie umiejętności opisywania charakterystycznych cech za
pomocą określeń przymiotnikowych

