Czego nauczymy się we wrześniu w „Jagódkach”

Tematy kompleksowe

1. W przedszkolu.
2. Nasze przedszkole.
3. Jestem bezpieczny.
4. Pomocna dłoń.
W tym miesiącu:
 Będziemy kształtowali umiejętność klasyfikowania przedmiotów wg jednej
cechy
 Rozwijali umiejętności wokalne
 Poznamy indywidualne znaczki i ich rolę w przedszkolu
 Porozmawiamy na temat wartości przyjaźni i przyjaciół
 Poznamy rolę pracowników przedszkola
 Będziemy rozwijali kompetencje matematyczne
 Udoskonalimy umiejętność klasyfikowania i logicznego myślenia
 Porozmawiamy na temat szacunku wobec ludzi niezależnie od wieku i
wykonywanego zawodu
 Poznamy wybrane piosenki z repertuaru dziecięcego
 Przypomnimy o zasadach współdziałania w grupie
 Będziemy rozwijali zdolności teatralne
 Poznamy znaczenie odwagi i dzielności jako ważnych wartości
 Poznamy zawody policjanta, lekarza, strażaka
 Poznamy niektóre znaki drogowe
 Będziemy rozpoznawali figury geometryczne i ich nazwy
 Będziemy wyrabiali nawyk uważnego przechodzenia na drugą stronę
ulicy i poruszania się podczas spacerów
 Poznamy rolę tempa w utworze muzycznym
 Wzbogacimy wiedzę na temat sygnalizatora świetlnego
 Poznamy sposoby barwienia wody za pomocą bibuły
 Będziemy doskonalili umiejętność słuchania ze zrozumieniem
 Poznamy bezpieczne i niebezpieczne zachowania na ulicy
 Utrwalimy wygląd i rolę numeru alarmowego 112,
 Poznamy wygląd cyfr 1 i 2,

 Będziemy rozwijali spostrzegawczość wzrokową i logiczne myślenie
podczas rozwiązywania zagadek słownych,
 Poznamy różne dźwięki związane z ulicą i pojazdami,
 Utrwalimy wiedzę o ruchu drogowym,
 Utrwalimy wiadomości na temat pracy strażaka,

piosenka pt. „ Piłka Oli” sł. D. Gellner, muz. B. Kolago

Duża piłka w kropki złote,
ciągle skakać ma ochotę.
Raz jest w górze, raz na dole,
Do zabawy prosi Olę.

I.

Ref. Ola, Ola, Ola, la
Ola, Ola piłkę ma.
Ola, Ola, Ola, la
klaszcze w ręce raz i dwa,
raz i dwa
II.

Duża piłka z grubym brzuszkiem,
czasem chowa się pod łóżkiem.
Czasem toczy się po stole,
do zabawy prosi Olę.

Ref…………
III.

Duża piłka figle płata,
goni mamę, goni brata,
ale z Olą skakać woli,
bo to przecież piłka Oli!

Ref……………

wiersz pt. „Naprawimy misia” Cz. Janczarski

- Kto misiowi
urwał ucho?
No, kto? – pytam.
Cicho, głucho…
Nikt się jakoś
nie przyznaje.
Może jechał
miś tramwajem?
Może upadł,
biegnąc z górki?
Może go
dziobały kurki?
Może Azor
go tarmosił,
Urwał ucho,
nie przeprosił?
Igła, nitka,
rączek para
Naprawimy
szkodę, zaraz!
O, już sterczą
uszka oba.
Teraz nam się
miś podoba!

