WRZESIEŃ
W GRUPIE SÓWEK

Pierwszy dzień w przedszkolu był dla Nas bardzo ekscytujący, szliśmy
przecież do nowego miejsca gdzie będziemy się bawić i uczyć, lecz nie będzie
tam Naszych rodziców. Poznaliśmy imiona naszych pań, które będą się z Nami
uczyć i będą nam towarzyszyć w zabawie. Nasze panie to pani Marta i Ola.
Zwiedzaliśmy pomieszczenia znajdujące się w naszym przedszkolu, między
innymi szatnię, miejsce, w którym zmieniać będziemy nasze butki i kurteczki.
Nasza sala jest bardzo duża, jest w niej wiele zabawek, które przykuły naszą
uwagę. Niektórym z Nas trudno było się rozstać z rodzicami, ale z dnia na dzień
szło nam coraz lepiej.
W naszej grupie więcej jest chłopców niż dziewczynek, jednak wszyscy razem
bardzo fajnie się bawimy. Zwiedzaliśmy także łazienkę i kuchnię gdzie Pani
Monika przygotowuje dla Nas pyszne śniadanka oraz podwieczorki. Każdemu z
Nas panie przydzieliły znaczek rozpoznawczy, który znajduje się w szatni i
w łazience. Dzięki tym znaczkom wiemy gdzie jest nasz ręczniczek oraz gdzie
w szatni znajdują się nasze ubranka. Dowiedzieliśmy się też, że w naszym
przedszkolu podawane są pyszne posiłki: śniadanko, obiadek i podwieczorek,
które będziemy zjadać żeby wyrosły z Nas duże i zdrowe przedszkolaki. Po
obiadku jest czas na odpoczynek więc udajemy się do Sali, w której znajdują
się leżaki. Każdy z Nas ma swój podpisany leżak, jest na nim poduszeczka,
kocyk oraz ulubiona przytulanka.
Na leżaczkach panie zawsze czytają nam bajki podczas których większość z nas
zasypia, a Ci którzy nie zasną słuchają kołysanek. Panie wybrały też nazwę
dla Naszej grupy, która od dziś nazywa się„Sówki”.
Podczas kolejnych dni utrwalaliśmy imiona naszych kolegów i koleżanek,
a panie sprawdzały czy pamiętamy do kogo należy dany znaczek i czy nie
mylimy go ze znaczkiem kolegi bądź koleżanki. Poznaliśmy wiele ciekawych
zabaw, między innymi różne zabawy w kole oraz te o śmiesznych nazwach
tj. „Paluszek” i
piosenek.

„Rodzinka”. Nasze opiekunki nauczyły nas również kilku

Polubiliśmy bardzo zabawę „Balonik” oraz „Stary niedźwiedź”, pani Marta
nauczyła nas zabawy ruchowej „Gimnastyka”.
Kiedy wreszcie zrobiło się słonecznie nasze panie zabrały nas w kolejne
ciekawe miejsce, które także należy do naszego przedszkola, a mianowicie na
plac zabaw. Panie pokazały nam, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń, które się
na nim znajdują. W piaskownicy budowaliśmy zamki, niektórzy robili babki
z piasku, a jeszcze inni zjeżdżali na zjeżdżalni lub kołysali się na „koniku”.
Nauczyliśmy się piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek” po zaśpiewaniu której
pani powiedziała, że bardzo dobrze nam szło.
Z panią Martą przygotowaliśmy i podpisaliśmy swoim paluszkiem

nasz

kontrakt grupowy, który mówi nam co wolno, a czego nie wolno robić
w przedszkolu.
W następnym tygodniu uczyliśmy się, jak powinniśmy dbać o nasze zdrowie.
Pani Marta uczyła nas, jak prawidłowo myć nasze ząbki oraz rączki w rytm
piosenki „ Co dzień rączki myję”. Nauczyliśmy się także jak powinniśmy się
bezpiecznie zachowywać podczas wyjść na spacer.
Rozwiązywaliśmy zagadki dotyczące zdrowia, pani Ola opowiedziała nam
wiersz pt. „Katar”, z którego dowiedzieliśmy się co mamy robić żeby go nie
złapać. Dowiedzieliśmy się także podczas kolejnego tygodnia z wiersza
„Kto posprząta”, że należy sprzątać po skończonej zabawie oraz, że należy dbać
o zabawki w przedszkolu. Rozmawialiśmy również o ulubionej zabawce
każdego dziecka.
pamięć

w

Z panią Ola ćwiczyliśmy naszą spostrzegawczość oraz

zabawie

dydaktycznej

pt.

„Którą

zabawkę

schowałam”.

Segregowaliśmy zabawki zgodnie z ich przeznaczeniem. Nauczyliśmy się także
wierszyka pt. „ Mam trzy latka”.
W ostatnim tygodniu rozmawialiśmy o owocach, malowaliśmy farbami jabłka,
gruszki i śliwki oraz poznaliśmy nową zabawę kołową pt. „Jabłuszko”.
Oglądaliśmy przyniesione przez nas owoce, przeliczaliśmy jabłka w zakresie
dwóch i więcej. Nauczyliśmy się znów nowego wierszyka „Spadła gruszka”.

Poznawaliśmy owoce po dotyku podczas zabawy.
We wrześniu świętowaliśmy razem z Wojtkiem jego trzecie urodzinki. Dzieci
zaśpiewały „Sto lat” następnie z pomocą Pani Marty składaliśmy życzenia. Jak
to przy takich okazjach bywa Wojtek poczęstował nas słodyczami. Jako prezent
dla Wojtka każde dziecko namalowało obrazek.

Jak wiadomo czas płynie bardzo szybko i właśnie tak szybko minął Nam
wrzesień. Trzeba jeszcze pochwalić Sówki za to, jak dzielnie poradziły sobie w
tym pierwszym miesiącu.

Na zajęciach z języka angielskiego

Witamy się przy piosence:
Hello, hello girls and boys! x3

Witajcie, witajcie dziewczynki i chłopcy

Hello, hello, hello!

Witajcie, witajcie, witajcie

It's English time.

Czas na angielski

Stand up, stretch and skip with me!

Wstańcie, rozciągnijcie się i skaczcie ze mną!

Skip, skip, skip to the tree! x3

Skaczcie, skaczcie, skaczcie do drzewa! x3

Skip to the tree and sing with me!

Skaczcie do drzewa i śpiewajcie ze mną!

Poznane polecenia:

sit down

siadamy

stand up

wstajemy

jump

skaczemy

stretch

przeciągamy się

turn around

obracamy się

make the circle

Zróbcie kółeczko

Be quiet like a mouse

Bądźcie cicho jak myszka

in a little tree house!

w małym domku na drzewie

Zabawa
Where is Cookie?

Piosenka:

Gdzie jest Cookie?

If you are happy- Jeśli jesteś szczęśliwy
If you're happy and you know it
Clap your hands
If you're happy and you know it
Clap your hands
If you're happy and you know it
and you really want to show it
If you're happy and you know it
Clap your hands
If you're happy and you know it
Stamp your feet
If you're happy and you know it
Stamp your feet
If you're happy and you know it
And you really want to show it,
If you're happy and you know it
Stamp your feet

Znamy też:
Kolory
Yellow

żółty

Red

czerwony

Blue

niebieski

Green

zielony

Liczymy
One

1

Two

2

Three 3
Four

4

