U BIEDRONEK WE WRZEŚNIU:

TEMATYKA:
1 . W PRZEDSZKOLU.
2 . NASZE PRZEDSZKOLE.
3 . JESTEM BEZPIECZNY.
4 . POMOCNA DŁOŃ.
ZADANIA:

1. Dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół.
2. Kształtowanie postawy przyjacielskiej ; budowanie przyjaznej atmosfery.
3. Tworzenie warunków
doświadczeń językowych.

do

poszerzania

4. Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo słuchowej.
5. Rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności
wokalnych.
6. Doskonalenie sprawności fizycznej.
7. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.
8. Poszerzanie doświadczeń matematycznych ;kształtowanie umiejętności klasyfikowania
przedmiotów według jednej cechy ;poznanie wyglądu cyfr 1 i 2.
9. Poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości.
11. Poznanie zawodów ważnych społecznie ( policjant ,lekarz , strażak ).
12. Poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków
drogowych; wzbogacenie wiedzy na temat sygnalizatora
świetlnego; wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia
na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów.
13.Poznanie zachowań bezpiecznych i niebezpiecznych na
ulicy.

14. Utrwalenie wyglądu i roli numeru 112.
15. Wdrażanie do przestrzegania zawartych wcześniej umów.
16. Poszerzanie doświadczeń plastycznych; motywowanie do samodzielnego wykonania
pracy plastycznej od początku do końca.
PIOSENKA MIESIĄCA:
„ PIŁKA OLI” sł. D. Gellner; muz. B. Kolago
1.Duża piłka w kropki złote
Ciągle skakać ma ochotę,
Raz jest w górze, raz na dole,
Do zabawy prosi Olę.
Ref. Ola, Ola, Ola la
Ola, Ola piłkę ma.
Ola, Ola, Ola la
klaszcze w ręce raz i dwa,
raz i dwa.
2. Duża piłka z grubym brzuszkiem
Czasem chowa się pod łóżkiem,
Czasem toczy się po stole –
Do zabawy prosi Olę .
Ref . Ola, Ola, Ola la….
3. Duża piłka figle płata,
Goni mamę ,goni brata,
Ale z Olą skakać woli ,
Bo to przecież piłka Oli !
Ref .Ola, Ola, Ola la …

WIERSZ MIESIĄCA :
„ BO W PRZEDSZKOLU …” G. Lipińska
Dzisiaj rano wstałem, szybko się ubrałem…
Do przedszkola z mamą w drogę się udałem !
Bo w przedszkolu mam kolegów, pani czule wita
mnie.
Klocki, misie już czekają, aby spędzić ze mną
dzień.
Bo w przedszkolu, mój kolego, szybko mija czas!
Nie ma nudy ! Nie ma smutków ! Radość gości
w nas !

