Listopad 2018
w „SŁONECZNEJ POLANIE”

05.11.2018 DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
W tym dniu przypominamy bajki,
które są nieodzownym elementem każdego
dzieciństwa. Z tej okazji dzieci przyniosą
do przedszkola swoje ulubione książeczki,
które czytają im dorośli. Tego dnia dzieci
dowiedzą się

jak

bardzo

ważną rolę

odgrywają one w ich życiu, a bajkowe
postacie sprawiają, że ich świat staje się
barwny i radosny.

Dzieci wysłuchają fragmentów bajek czytanych przez nauczycieli.

Później będą uczestniczyć w ciekawych zajęciach, podczas których będą rozwiązywać
zagadki słowno-obrazkowe, razem układać i nazywać bajkowe postacie, segregować
rekwizyty z bajek do ilustracji, a także bawić się przy bajkowej muzyce.

5-9.11.2018 „RYTM, RUCH, DZWIĘK, SŁOWO”
W tym tygodniu na zajęciach logopedycznych będzie królować logorytmika.
Aktywność ruchowa z pewnością wywoła uśmiech, zaciekawienie, umożliwi odreagowanie
napięć

i negatywnych emocji . Stosowane formy aktywności podczas tych zajęć to

muzyka, ruch i mowa realizowane w formie zabawy.

09.11.2018 DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
Tego dnia w przedszkolu będziemy
obchodzić

nasze

Niepodległości.

narodowe

W

tym

roku

Święto
bardzo

wyjątkowe, gdyż przypada rocznica 100
lecia. Z tej okazji dzieci przyjdą ubrane
w odświętne

stroje.

Podczas

obchodów

wezmą udział w akademii przypominającej
rys historyczny tego ważnego dla Polaków
święta.

Wspólnie

z

całą

społecznością

szkolną odśpiewają hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”. Podczas uroczystości nie
zabraknie pieśni patriotycznych, jak również quizów na temat polskich symboli
narodowych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Dzieci wykonają biało-czerwone
flagi. Będzie to bardzo radosny dzień, uczący „Małych Polaków” patriotyzmu.

12-16.11.2018 „PIOSENKI DO RYSOWANIA”
Podczas zajęć z logopedą dzieci będą rozwijać koordynację słuchowo-wzrokoworuchową. Nauczą się rysować wzory literopodobne w rytm proponowanych piosenek.
W trakcie ćwiczeń odwołamy się do Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

19-23.11.2018 „WESOŁA GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA”.

W tym tygodniu w czasie zajęć logopedycznych dzieci będą usprawniać pracę
aparatu

artykulacyjnego.

i artykulacyjnych.

Nie

zabraknie

ćwiczeń

oddechowych,

motorycznych

22.11.2018 DZIEŃ KREDKI
Święto

to

w

znaczący

sposób wiąże się z najmłodszymi,
bowiem to dzięki kredkom mogą
oni wyrazić swoje myśli i uczucia.
Tego

dnia

skierowane

działania
będą

na

i eksperymentowanie

dzieci
zabawę
kolorami.

Kredki wykorzystamy nie tylko do
rysowania

i kolorowania,

ale

również

do

zabaw

matematycznych,

rytmicznych

i ruchowych . Dzięki nim utrwalimy nazwy kolorów, wystukamy rytmy, ułożymy wzory.
Dzień zakończymy tańcem w rytm piosenki ,,Kolorowe kredki''. Tego dnia w przedszkolu
będzie kolorowo, wesoło i tęczowo.

25.11.2018 DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Tego dnia dzieci przyniosą do przedszkola
swoich pluszowych przyjaciół. Razem z misiami będą
uczestniczyć

w

zajęciach

umuzykalniających,

ruchowych oraz sprawnościowych. Dzieci wysłuchają
misiowych

bajek

Nie zabraknie

i

wykonają

również

misia

słodkiego

z

pluszu.

poczęstunku

w postaci czekoladowego misia. Będzie to dzień pełen
zabawy, uśmiechu i pozytywnej energii.

26-30.11.2018 „SAMOGŁOSKI I SYLABY”
Podczas zajęć logopedycznych dzieci utrwalą samogłoski i poszerzą

zakres

znajomości sylab. W zabawach mających na celu rozwijanie umiejętności czytania
zostanie wykorzystana Metoda Symultaniczno-Sekwencyjna.

30.11.2018 ZABAWA ANDRZEJKOWA

W tym dniu w przedszkolu odbędzie się Zabawa Andrzejkowa. Tego dnia dzieci
przyjdą w przebraniach. Dzieci będą brały udział w różnego rodzaju zabawach, tańcach
integracyjnych, a także wielu konkursach przygotowanych na tą okazję. W tym dniu nie
zabraknie dobrej zabawy jak również smacznego poczęstunku.

