W PAŹDZIERNIKU „KRASNALE”
BĘDĄ PRACOWAĆ NAD TEMATAMI
 DARY JESIENI
 DBAMY O ZDROWIE
 JESIENIĄ W PARKU I W LESIE
 ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY
 rozróżniać i nazywać popularne warzywa i owoce;
 kształtować umiejętność łączenia elementów w pary według wybranej
cechy (rodzaj).
 wzbogacimy wiedzę przyrodniczą o nazwy
grzybów;
 kształtować będziemy umiejętności
przeliczania elementów w zbiorze oraz
określać, w którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo;
 doskonalić będziemy sprawność ruchową oraz motorykę całego ciała;
 promować zasady zdrowego żywienia – uświadomimy sobie jakie
produkty warto jeść często;
 w dalszym ciągu doskonalić będziemy umiejętności współpracy w
grupie;
 kształtować koordynację wzrokowo-ruchową;
 uświadomimy sobie znaczenia ruchu w życiu człowieka;
 doskonalić umiejętność samodzielnego ubierania się;
 kształtować umiejętność łączenia przyczyny ze skutkiem;

 doskonalić poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji
ruchowej;
 poznamy pracę lekarza i pielęgniarki;
 rozpoznawać i nazywać będziemy własne emocje – eliminować strach
przed stomatologiem;
 kształtować umiejętność rozróżniania prawej i lewej strony ciała;
 doskonalić umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w
przyrodzie;
 rozpoznawać stany emocjonalne po wyrazie twarzy;
 rozwijać umiejętności matematyczne – porównywanie wielkości ,
posługiwanie się określeniami: wysokie, niskie.
 utrwalimy barwy podstawowe i poznamy pochodne;
 rozwijać będziemy kreatywność poprzez działania plastyczne;
 kształtować umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą
ruchu;
 uczestniczyć w aktywności ruchowej, zabawach na świeżym
powietrzu;
 rozwijać umiejętności uważnego słuchania;
 kształtować umiejętności odpowiedniego zachowania
się w miejscach publicznych;
 uczestniczyć w ćwiczeniach i zabawach
wspomagających prawidłowy rozwój narządów
artykulacyjnych i oddechowych;
 wdrażać do nawyku prawidłowej
postawy we wszystkich sytuacjach
i czynnościach dnia codziennego

Kolorowa Jesień
Na bocianich skrzydłach odfrunęło lato
przyszła do nas jesień strojna i bogata.
W sadach dojrzewają soczyste owoce
Skropione deszczykiem malowane słońcem.
Ref: Jesień, Jesień, Jesień kolorowa
hojnie skarby swoje nam rozdaje
Jesień jesień, jesień kolorowa
płynie ponad krajem
Lasy się ubrały w płomienne kolory
Zimne są już ranki i chłodne wieczory
W parkach złote liście leżą jak dywany
Wśród nich połyskują brązowe kasztany
Ref: Jesień, Jesień, Jesień kolorowa …

