WITAMY W
PRZEDSZKOLU

PLANY NA WRZESIEŃ
 Tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom poznawanie siebie
 Utrwalanie nazw części ciała
 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych sytuacjach
 Rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych
 Wyrabianie reakcji na ustalone sygnały
 Różnicowanie i nazywanie cech rozpoznawanych za pomocą dotyku, smaku, węchu,

słuchu i wzroku
 Kształtowanie orientacji przestrzennej
 Ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie

konieczności ich przestrzegania
 Wprowadzenie dyżurów- omówienie zakresu czynności dyżurnych
 Poznawanie charakterystycznych cech wrześniowej pogody
 Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego
 Rozumienie konieczności znajomości swojego nazwiska oraz adresu zamieszkania
 Utrwalanie znajomości numerów telefonów alarmowych

 Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, nazywanie gatunków drzew
 Stwarzanie warunków do doświadczeń i zabaw badawczych
 Rozwijanie sprawności ruchowej

Niteczka do niteczki
Niteczka do niteczki, kuleczka do kuleczki,
grzybek do grzybka we wrzosach w lesie,
tak rozpoczyna się jesień.
Listek do listka wiatr ciepły niesie.
Tak rozpoczyna się jesień.

Ref. I wirujemy, wirujemy, wiuuuuu
I kołyszemy, kołyszemy, szuuuuu
I zaplatamy babie lato w długą nić,
bo jesień wesoła ma być.
I zaplatamy babie lato w długą nić,
bo jesień wesoła ma być.

Jabłuszko do jabłuszka, orzeszek do orzeszka,
gruszka do gruszki w sadzie pachnącym,
to jesień u nas już mieszka!
I jarzębina w parku szumiącym.

To jesień u nas już mieszka!

Przejście przez ulicę
W dużym mieście wielki ruch,
samochodów wiele,
jeśli chcesz bezpiecznym być,
musisz o tym wiedzieć:
przez ulice można przejść
tylko w takim miejscu,
gdzie mrugają światła dwa,
pasy są na przejściu.
To czerwone woła: STOP,
stój i czekaj grzecznie,
a zielone prosi: idź,
możesz przejść bezpiecznie.
Zapamiętaj jeszcze to:
gdy po mieście chodzisz,
musisz pod opieką być dorosłej osoby.

TEMATYKA NA PAŹDZIERNIK


Idzie jesień ...przez ogród i sad


Idzie jesień...do zwierząt



Co z czego otrzymujemy



Idzie jesień z deszczem

Od 1.09.2018 można przynosić rozmaite skarby
jesieni do kącika przyrodniczego. Kasztany,
żołędzie, jarzębinę, kolorowe zasuszone liście,
dynie, owoce i warzywa. Będą one
wykorzystywane do prac plastycznych oraz
dekoracji sali.

Nauczycielki

