ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
NA PAŹDZIERNIK 2017R. DLA GRUPY „BIEDRONKI”
W październiku dzieci z grupy „Biedronki” dokładniej zapoznają się z nową porą roku – jesienią.
Poznają jej dary tj. grzyby, owoce, warzywa, kasztany, żołędzie, liście itd. Przedszkolaki będą zbierać
owoce drzew oraz wzbogacać nimi kącik przyrody. Zapoznają się z wybranymi przedstawicielami grzybów
jadalnych i niejadalnych. „Biedronki” poznają sposoby, jak można dbać o las i zwierzęta leśne. Na
wybranych przykładach dowiedzą się, jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy. Poprzez
spacery do lasu i parku przedszkolaki zostaną zapoznane z drzewami znajdującymi się w bliskim otoczeniu.
Poznają ich nazwy oraz zostanie im wyjaśnione zjawisko usychania liści.
Dzieci będą wdrażane do dostrzegania rytmu w powtarzających się dniach tygodnia, porach roku,
doby itd. Będą ćwiczyły umiejętność nazywania wybranych zjawisk atmosferycznych.
Przedszkolaki będą ćwiczyły swoją sprawność manualną poprzez rysowanie, kolorowanie,
malowanie, ćwiczenia grafomotoryczne.
Dzieci zapoznają się z instrumentami perkusyjnymi, nowymi piosenkami, tańcami i utworami
ludowymi.
Przedszkolaki poznają wiersze, zagadki, łamigłówki, rymowanki i opowiadania o tematyce jesiennej.
„Biedronki” będą ćwiczyły swoją sprawność fizyczną podczas licznych zabaw i gier ruchowych oraz
ćwiczeń porannych i gimnastycznych, a także uczestnicząc w zajęciach z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej.
Dzieci będą doskonaliły umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej słów o prostej budowie
fonetycznej. Przedszkolaki poznają kolejne litery: „A”, „a”, „A”, „a”, „U”, „u”, „U”, „u”, „T”, „t”, „T”, „t”,
„M”, „m”, „M”, „m”.
Dzieci będą rozwijały pojęcia matematyczne tj.: przeliczanie zbiorów, określanie części wspólnej
zbioru. Poznanie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby „1” i „2” oraz nauka pisania cyfr „1” i „2”.
Podczas realizacji tematów kompleksowych dzieci zapoznają się z legendami wielkopolskimi: „O
Lechu, Czechu i Rusie” i „O Popielu, którego myszy zjadły”.
Przedszkolaki poznają i utrwalą nazwę miesiąca w oparciu o fragment wiersza „Bracia miesiące”
Ewy Stadtmuller:
Już październik złotolistny
Niesie grzybów pełne kosze.
Zebrał jabłka, zebrał gruszki...
Skosztujecie? Bardzo proszę!

Tematy kompleksowe:
1. Już jesień.
2. Dary jesieni.
3. Zabawy z tatą.
4. Mama i ja.

Ponadto odbędą się wycieczki:
• Do kina Apollo w Poznaniu na przedstawienie wykonaniu teatru ARTENS pt. „Baśnie mojego
dzieciństwa”,
• Do Gniezna, Biskupina i Kruszwicy – szlakiem pierwszych Piastów
oraz koncert muzyczny wykonaniu Filharmonii Pomysłów pt. „FANTOM KLAWIATURNIK”.

