MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE
„JAGÓDKI”

Pierwszy miesiąc nowego roku minął nam bardzo szybko. Wspaniale
było zobaczyd się po tak długiej przerwie wakacyjnej. Jesteśmy teraz
„Jagódkami”. Mamy nową salę z nowymi kącikami zabaw, a także domek w
którym bardzo lubimy przebywad, wymyślając coraz to inne zabawy.
Omawiliśmy sposób korzytania z kącików, tak aby nasza zabawa była
przyjemna i bezpieczna. Wybraliśmy sobie nowe znaczki w szatni,
utrwaliliśmy ich wygląd oraz miejsce w szatni i łazience. W tym roku nasze
znaczki to owoce i warzywa. Mamy nową piosenkę grupową, którą często
sobie podśpiewujemy. Już w drugim tygodniu znaliśmy na pamięd jej słowa i
melodię.
W pierwszych tygodniach skupilismy się na współnych zabawach i
poznawaniu się. Bawiliśmy się w zabawy integracyjne, aby zapamiętad i
utrwalid nasze imiona. Przypomnieliśmy sobie o tym jak byd dobrym
przedszkolakiem i o zasadach, które trzeba przestrzegad.
We wrześniu skupiliśmy się na tematyce bezpieczeostwa na drodze.
Przypomnieliśmy sobie o najważniejszych zasadach ruchu drogowego, a na
wspólnych spacerach obserwowaliśmy ruch na ulicy i znaki drogowe.
Wykonaliśmy pracę plastyczną przedstawiającą sygnalizację świetlną.
Przy tej pracy rozwijaliśmy naszą umiejętnośd wycinania.

W tym czasie mieliśmy także spotkanie z policją.

Wiemy jakie

obowiązki należą do policji, poznaliśmy numery alarmowe, wiemy w jakich
sytuacjach policjanci mogą nam pomóc.

Mieliśmy okazję zobaczyd i wypróbowad policyjne rekwizyty
W ramach podziękowania wręczyliśmy naszym wyjątkowym gościom
przygotowane przez nas czapki policyjne

W koocu przyszedł i czas na powitanie nowej pory roku – jesieni.
Korzystając z pięknej pogody często spacerowaliśmy wspólnie do pobliskiego
parku. Na miejscu mogliśmy zaobserowad oznaki jesieni. Liści na ziemi było
coraz więcej, zmieniały także powoli swoje kolory. Za każdym razem udało
nam się uzbierad wiele darów jesieni. Kasztany, żołędzie i kolorowe liście
przyozdobiły naszą salę

W parku rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy drzewa i ich owoce, próbowaliśmy
także dopasowad liście do odpowiednich owoców. Było dużo śmiechu i
zabawy

Uzbierane w parku liście wykorzystaliśmy do stworzenia naszej pracy. Praca
przedstawiała jeżyka, jego igły to nasze rączki pomalowane farbą.

Założyliśmy także hodowlę kasztanowca. Nasypaliśmy ziemi do trzech doniczek
i do każdej włożyliśmy kasztana. Mamy nadzieję, że zaczną nam kiełkowad

W naszej sali urządziliśmy sobie grzybobranie, rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy
leśne grzybki. Zbieraliśmy je do koszyków, wiemy że trzeba uważad na te
trujące. Bardzo spodobała nam się ta zabawa, pomogła nam zapamiętad nazwy
i wygląd grzybków.

W miesiącu wrzesieo odwiedził nas także teatrzyk z przedstawieniem pt.
„Jaś i drzewo fasolowe”. Bardzo lubimy momenty, w których sami możemy stad
się aktorami i wystąpid na scenie 

W tym miesiącu z książką odwiedziła nas mama Alicji, mama Bartka oraz
Pani Ela  Bardzo dziękujemy 

