PAŹDZIERNIK 2020

 Dzieci wszystkich grup w tym miesiącu mówiły o zawodzie nauczyciela w
ramach Dnia Edukacji Narodowej
 Wszystkie przedszkolaki obchodziły w swoich grupach Dzień Kundelka
(26.10). Na zajęciach poznawały rasy i zwyczaje psów oraz wykonywały
prace plastyczne tematycznie związane z psami
 Dzieci z grup: Misie, Pszczółki, Biedronki i wybrane dzieci z grupy Zajączki
brały udział w Pasowaniu na przedszkolaka, które ze względu na aktualną
sytuację epidemiczną odbyło się bez udziału Rodziców. Dzieci mówiły
wierszyki i śpiewały piosenki a wszystko to na pamiątkę zostało
uwiecznione na filmie, który mogli obejrzeć rodzice.
 Wszystkie grupy regilarnie włączają się w akcję "Cała Polska czyta
dzieciom". W grupie "Krasnale" wychowawca nagrywa bajki i wiersze w
ramach cyklu "Książeczki z półeczki", które znajdują się na naszej stronie
internetowej
 Dzieci z grupy "Krasnale" "Śpiewały wzory" w ramach Metody Dobrego
Startu oraz wykonywały prace plastyczne o tematyce jesiennej w ramach
kółka plastycznego "Kolorowy pajacyk", które można oglądać w formie
prezentacji na naszej stronie internetowej

 Dzieci z grupy "Zajączki" uczestniczyły w zajęciach - "Kłopoty Pani
pogody"- które pomogły
dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk
atmosferycznych oraz unikaniu zagrożeń. oraz w zajęciach" Co jesień w
koszu niesie"- gdzie pogłębiały znajomość darów jesieni oraz wykorzystania
ich w życiu codziennym.
 Grupa "Muchomorki" brała udział udział w ogólnopolskim projekcie
"Eko-Szkoła" oraz zbiórce dla zwierzęt bezdomnych z katowickiego
schroniska
 Dzieci z grupy "Krasnale" w ramach programu innowacji pedagogicznej
"Przedszkolaki to kreatywne dzieciaki|" odkrywały przyczyny zmiany barwy
liści, opadania liści, poznawały budowę liścia z wykorzystaniem lup.
Przeprowadzono zajęcie otwarte pt: "Drzewa- skarbem dla ludzi i zwierząt"
w ramach Dnia Drzewa. Dzieci poznawały właściwości wody w ramach
zajęć pt: „Co wiemy o wodzie?” – zabawy i eksperymenty z wodą
 Dzieci z grupy "Muchomorki" uczestniczyły w "lekcji przyrody" w ramach
realizacji projektu pt. "Przygody fajniaków" pod patronatem sieci sklepów
Biedronka. Dzieci z grupy "Biedronki" poznawały proces powstawania
wiatru.
 Grupa "Pszczołki" uczestniczyła w projekcie "Dzieciaki Mleczaki" oraz
projekcie"Eko szkoła"
 Dzieci z grupy: Biedronki" uczestniczyły w konkursach plastycznych
(Regionalny konkurs plastyczny „Świeże powietrze”, Ogólnopolski konkurs
plastyczny „Jesienne cudaki z owoców i warzyw”, Ogólnopolski konkurs
plastyczny „Sposoby Księcia Paranita na Problem z Głowy”) oraz wykonały
wiele prac plastycznych z wykorzystaniem materiałów przyrodnicznych oraz
materiałów tj: plastelina czy ciastolina.
 Dzieci z grupy "Krasnale" spędzały dużo czasu na zabawach i spacerach na
świeżym powietrzu oraz podczas gier i zabaw ruchowych na sali
gimnastycznej
 W grupie "Muchomorki" przygotowano prezentację multimedialną
"Wernisaż jesienny", oraz dzieci uczestniczyły w cyklicznych zajęciach z
zakresu kodowania pod patronatem Edu-Sense

 Grupa "Krasnale" śpiewała i tańczyła w rytmie nowo poznanych piosenek o
jesieni przy akompaniamencie instrumentów perkusyjnych
 W grupie "Misie", "Biedronki" i "Pszczółki" dzieci uczestniczyły w
obchodach Dnia Dyni. Dzieci z grupy Biedronki były ubrane na
pomarańczowo. Rozwiązywały zadania i łamigłówki dotyczące dyni.
Kolorowały i dekorowały rysunki przedstawiające dynie.
 "Pszczółki" wykonały pracy konkursową "Moje ulubione zwierzątko" w
ramach Akademii Play Doh.

 Dzieci z grupy "Krasnale" uczestniczyły w wielu konkursach plastycznych i
literackich. W ramach ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt:
"Najładniesza zakładka do książki" Julia zdobyła III miejsce.

