MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2015r. W GRUPIE „POZIOMKI”
W PRZEDSZKOLU „OMNIBUSEK” W REDZIE
Drugi miesiąc roku przedszkolnego za nami. Bardzo dobrze zaklimatyzowaliśmy się
już z naszą salą, rytmem dnia, zajęciami dodatkowymi oraz ważnymi zadaniami dla
prawdziwych zerówkowiczów! W pierwszej połowie miesiąca skupiliśmy się na
tematyce owoców i warzyw. Rozpoznawaliśmy je, nazywaliśmy, oglądaliśmy, a także
smakowaliśmy. Wiemy jakie owoce rosną w naszym kraju, a które należą do tych
egzotycznych. Zwróciliśmy także uwagę na ważną rolę owoców i warzyw dla naszego
zdrowia. Wiemy także, gdzie można kupić owoce i warzywa, a także co pysznego
można z nich przygotować. Wybraliśmy się na małą wycieczkę do pobliskiego sklepu,
gdzie udało nam się rozpoznać wszystkie owoce i warzywa, a także samodzielnie
dokonać zakupu kilku wybranych. Aby na własnej skórze przekonać się, jak smaczne i
zdrowe są owoce, wspólnie przygotowaliśmy owocową sałatkę. Większość z nas jest
również niepokonanym mistrzem w rozpoznawaniu owoców za pomocą zmysłu
dotyku i smaku- a nie było to wcale takie łatwe zadanie!

Październik to miesiąc w którym uroczyście świętujemy Dzień Edukacji Narodowej.
Jako przedszkolaki z najdłuższym stażem przedstawiliśmy okolicznościowy występ
dla wszystkich nauczycieli i pracowników przedszkola, oraz kolegów i koleżanek z
wszystkich grup. Przygotowaliśmy drobne upominki i składaliśmy serdeczne
życzenia. Ten dzień był w naszym przedszkolu bardzo uroczysty i wyjątkowy.

W następnych tygodniach rozmawialiśmy o naszych rodzinach. Uczyliśmy się
nazywać i rozpoznawać nasze emocje oraz właściwe zachowania w różnych
sytuacjach w domu. Zwróciliśmy uwagę na potrzebę pomocy osobom dorosłym w
ich codziennych obowiązkach w domu, a także na właściwe zachowanie i pomoc
przy młodszym rodzeństwie.
W październiku odwiedził nas także teatrzyk z występem pt. „Śpiąca Królewna i
dziwne instrumenty” .

Ostatni tydzień miesiąca poświęciliśmy naszym domowym pupilom. Każdy z nas miał
okazję opowiedzieć o swoich domowych zwierzątkach, lub o tych które chciałby
mieć w przyszłości. Dowiedzieliśmy się jak dbać o zwierzęta, wiemy że posiadanie
wiąże się z obowiązkami i odpowiedzialnością.

Rozpoczęliśmy również naszą przygodę z literkami i cyferkami. Poznaliśmy już
pierwsze z nich podczas wspólnych zabaw i ćwiczeń słuchowych, grafomotorycznych
i matematycznych. Potrafimy odszukać poznane litery w tekście, odszukać głoskę w
słowie, dopasować ilość elementów do liczb, podejmujemy pierwsze próby czytania
sylab. Trenujemy i utrwalamy poznane wiadomości, rozbudzając nasze
zainteresowanie i chęć do dalszego poznawania .
Październik, chociaż wyjątkowo deszczowy i mokry, dał nam jednak okazję do
wspólnych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Mogliśmy obserwować jak
zmienia się przyroda wokół nas, wsłuchiwać się w szum drzew i opadłych liści.

POCZYTAJ MI, BYM CHCIAŁ CZYTAĆ SAM!
/wydarzenia w ramach projektu/

W październiku odwiedziła nas p. Aga, która zaprosiła nas do pięknego świata baśni,
tata Lidki, dzięki któremu poznaliśmy przygody małej Basi, a także tata Julki, który
natomiast przybliżył nam magiczny świat Barbie.

Sami również lubimy słuchać i bawić się czytanym tekstem, zwłaszcza podczas zabaw
z kukiełkami/sylwetkami postaci, ale przede wszystkim kiedy sami wcielamy się w
rolę. Tak było podczas zabawy z wierszem „Warzywa” J. Tuwima.

A co ciekawego przyniesie nam miesiąc listopad?  …. Dowiemy się już wkrótce!

