MIESIĄC PAŹDZIERNIK W GRUPIE
„ŻABKI”

Październik powitał nas zmienną pogodą, to jednak nie przeszkodziło nam w spacerach i
zabawach na świeżym powietrzu.

Gdy świeci słonko to z radością, korzystamy z jego promieni i świetnie się przy tym bawimy.

Był to dla nas miesiąc pełen nowych doświadczeń, ciekawych spotkań i twórczej pracy.

Dowiedzieliśmy się, jakie przetwory można zrobić z owoców i warzyw, gdzie można je zebrać i
jak rosną. Rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy różne owoce i warzywa. Wybraliśmy się na krótką
wycieczkę do sklepu, by zaobserwować jak owoce i warzywa są wyeksponowane w sklepie.

Wykorzystaliśmy owoce, jako materiał twórczy, który potem wspólnie z chęcią degustowaliśmy.

Wszyscy z dużą fantazją i zaangażowaniem tworzyli owocowe ludziki.

Potem przyszła kolej na warzywa, które nie dały się tak łatwo kroić jak owoce, ale poradziliśmy
sobie z nimi świetnie. Wykonaliśmy przyprawę do zup, sałatek oraz innych potraw. Nauczyliśmy
się używać tarki, praca z nią, sprawiła nam wiele radości.

Dzień Edukacji Narodowej
Uczestniczyliśmy w obchodach tego święta wraz z wszystkimi pracownikami przedszkola.
Przygotowaliśmy prezenty dla wylosowanych przez naszą grupę Pań.

Wszystkie dzieci zgromadzone na uroczystości, przygotowanej przez grupę Poziomki, składały
podziękowania i życzenia z okazji tego święta kadrze przedszkola oraz Pani Dyrektor.

To jeszcze nie koniec atrakcji w tym miesiącu.

W niedługim czasie odbył się koncert „Śpiąca królewna i dziwne instrumenty”, który jak
zawsze wzbudził w nas wiele emocji i zapewnił moc wrażeń.

Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka
Kolejny ważnym dla naszej grupy wydarzeniem było pasowanie, które poprzedziło wiele prób i
przygotowań.

W tym miesiącu, odwiedzili nas również nasi rodzice, którzy opowiedzieli nam o zawodzie, jaki
wykonują. Każdy zwód jest dla nas ważny i ciekawy, więc z chęcią przysłuchiwaliśmy się temu,
co mówią zaproszeni goście zwłaszcza, jeśli przynieśli ze sobą atrybuty danego zawodu.

Poznaliśmy różne zawody, których wykonywanie wymaga wiedzy i umiejętności oraz skupienia.
Mogliśmy skorzystać z różnych sprzętów i dowiedzieliśmy się, jak nimi się posługiwać
wykonując daną pracę.

Bardzo zaciekawiło nas jak składa powstają różne gry. Mogliśmy tego doświadczyć
samodzielnie, kompletując i składając grę „Pchełki” z pomocą doświadczonej w tym zawodzie
osoby.

Ogromne wrażenie wywarła na nas wizyta kolejnego gościa, który zajmuje się budową statków,
na całym świecie. Dowiedzieliśmy się, jak musi być wyposażona taka osoba i na czym polega jej
praca. Mieliśmy okazje zobaczyć różne piękne statki a zdjęcia zabraliśmy na pamiątkę do domu.

Nasz następny gość pokazał i wyjaśnił nam, na czym polega jego praca, która wymaga wiele
zręczności i wyobraźni oraz pracy artystycznej.

„POCZYTAJ MI, BYM CHCIAŁ CZYTAĆ SAM”
Rodzice i w tym miesiącu chętnie czytali nam różne ciekawe książki. Mogliśmy wysłuchać i
poznać nowe opowiadania, bajki oraz wierszyki. Podczas słuchania czytanych przez naszych
gości historyjek, mogliśmy przenieść się w zaczarowany świat książki. Z niecierpliwością
czekamy na kolejnych gości z książką, których serdecznie zachęcamy, by spędzili z nami te miłe
chwile.

Rozmawiając o zwierzętach domowych stworzyliśmy wizerunek psa, którego chcielibyśmy mieć
lub mamy, wykorzystując do tego wełnę i włóczkę.

Niektórzy z nas marzyli o własnym akwarium. Postanowiliśmy, stworzyć takie w przedszkolu.
Sprawiło nam to wiele frajdy, zwłaszcza, że nasze rybki, gdy pociągnie się za żyłkę, poruszają się
jak żywe.

Na koniec października podsumowaliśmy punktacje, za zjedzone przez nas warzywa.

