KARTA PLANÓW STARSZAKA
TEMATY REALIZOWANE W PAŹDZIERNIKU:

1. JESIEŃ W SADZIE
o Dowiemy się , czy jest sad
o Poznamy literę O,o jak owoce
o Poznamy wiele owoców, będziemy je rozpoznawać
wielozmysłowo
o Poznamy liczbę 1 oraz zapis graficzny , czyli cyfrę 1
2. JESIEŃ W OGRODZIE
o Dowiemy się cym różni się ogród od sadu.
o Utrwalimy umiejętność określania prawej i lewej strony ciała.
o Poznamy literę A, a, jak aparat, oraz sposób jej kreślenia
o Poznamy nazwy wielu warzyw oraz etapu ich wzrostu
o Przeprowadzimy eksperyment czerwoną kapustą
o Podejmiemy próby opisywania własnymi słowami
smaków warzyw

3. JESIENNY KRAJOBRAZ
o Dowiemy się, jakie zwierzęta mieszkają w parku ,
a jakie w lesie.
o Posłuchamy odgłosów tajemnicy lasu
o Poznamy literę I,i jak igła
o Nauczymy się wysłuchiwać głoskę i na początku, w
środku i na końcu podawanych wyrazów.

o Poznamy liczbę 2, a także jej zapis graficzny, czyli cyfrę
2.

4. DESZCZOWA POGODA
o Zastanowimy się nad zmianami w przyrodzie ,
czy pogoda wpływa na nasz nastrój.
o Poznaliśmy literę e, E jak ekran oraz dowiemy się
jak pisze się literę małą i dużą.

o Będziemy segregować ubrania z podziałem na pory roku,
w których się ich używa.

o Podejmiemy próby budowy poziomicy.
o Powtórzymy dni tygodnia.

ZADANIA, W KTÓRYCH POMAGAJĄ RODZICE:
3-5.10 - przyniosę ulubiony owoc do kącika owocowego
10-12.10- przyniosę wybrane warzywo na nasz przedszkolny stragan

KORESPONDENCJA Z RODZICAMI:


Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka- informację wkrótce !

 W pierwszym tygodniu października prosimy o dostarczenie do przedszkola kubka, pasty i
szczoteczki do mycia zębów ( wszystko podpisane)
 Drodzy Rodzice!
Chętnie przyjmiemy dary jesieni : wysuszone liście, dynie ozdobne , kasztany, żołędzie, szyszki,
jarzębinę. Mamy wiele pomysłów na super zabawę ! z góry Wam dziękujemy 😊

UTWORY DO NAUKI
„Hymn Przedszkola nr 81”
1.

Nasz piękny, Skrzat Borodziej
Pokaże drogę Nam,
Co dzieje się w przyrodzie
i tu i tu i tam.

Ref. W nieznane, w nieznane
Tam każdy krzaczek cieszy Nas
W nieznane, w nieznane
Przez pola, łąki i przez las
Buczynki, Skrzydlaczki ,
Kosmatki, Skrzaty tam.
To oni, to oni dostarczą wiedzy Nam.
W nieznane, w nieznane
Gdzie jeszcze dotąd nie był nikt ,
Tajniki przyrody poznamy
Właśnie my.
2.

Jesienią, zimą, latem
Borodziej z Nami jest
Zachęca do wycieczek ,
A to wspaniała rzecz.

Ref. W nieznane, w nieznane …

