Plany pracy na październik 2019
Data

Rodzaj spotkania, zajęcia, uroczystości

Temat

Grupa

Spotkania integracyjne
20 października
2019
Godz. 16.00
4 października 2019
Godz. 13.15

11października
Godz. 13.00

18 października
Godz. 13.00

24 października
2019
Godz. 10.00

31 października
2019 w godz. od
9.30-11.30

Msza Św. – godz. 16.00 – w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży

Cała społeczność
przedszkolna

Koncert edukacyjny- „Warzywa i owoce mają wielkie moce”- instrument-gadający bęben. Teatr PUCH PUCH
tworzą Bogdan Kupisiewicz i Mariusz Puchłowski. Od lat bawią siebie i innych muzyką - występowali w Varsovii
Mancie, w zespole Des Orient nagrywają muzykę do filmów, np. "Przedwiośnia" i "Złota Dezerterów".

Wszystkie grupy
W dwóch turach

Teatrzyk Puntek: celem spektakli prowadzonych przez aktorów Puntka jest rozbudzenie i uwrażliwienie na
sztukę, integracja dzieci poprzez wspólną zabawę i grę aktorską. Ich motto to: Kochaj teatr w sobie a nie siebie w
teatrze! Wszystkie Ich spektakle są z czynnym udziałem dzieci. Oprócz chętnych młodych aktorów, którzy
dostają kostiumy i współtworzą bajkową rzeczywistość, angażowana do zabawy jest cała widownia.
Proponujemy spektakle, w których dzieci stają się współtwórcami widowiska i grają z aktorami na scenie.
Wróbelek Elemelek cz.1
O łamaniu przepisów i spotkaniu z policjantem, o zabawie na weselu u sowy, o nauce literek i paru innych
przygodach dowiecie się z jesiennych przygód Elemelka.
Warsztaty bębniarskie-prowadzenie
Gaspard Conde - wybitny gwinejski muzyk i artysta. Mistrz gry na bębnach afrykaoskich typu djembe i dun dun.
Prowadzi warsztaty w przedszkolach i szkołach w całej Polsce oraz za granicą. Jest szanowanym instruktorem i
charyzmatycznym perkusistą, dzieci go uwielbiają. Jest jednym z pierwszych afrykaoskich nauczycieli w Polsce.
Uczyło się od niego wielu polskich muzyków i instruktorów gry na djembe oraz dun dun.
W dniu 24 października zapraszamy Rodziców Dzieci nowo przyjętych do przedszkola ( z grup: Kangury,
Wiewiórki, Flamingi, Pancerniki, Rozgwiazdy, Pingwiny, Świat Kosmosu) na uroczystość „Pasowania na
Przedszkolaka i Starszaka Pijarskiego Przedszkola”, które odbędzie się w naszym przedszkolu o godz. 10.00
Program spotkania:
1. Godz. 10.00 powitanie gości
2. Program artystyczny w wykonaniu Dzieci z grupy Rozgwiazdy, Pandy
3. Pasowanie Przedszkolaków, Starszaków i przyrzeczenie Rodziców
4. Wręczenie dyplomów i legitymacji
5. Spotkanie Dzieci i Rodziców po uroczystości w salach dydaktycznych ( po części oficjalnej spotkanie
Dzieci i Rodziców w salach dydaktycznych na poczęstunku, który przygotowują Rodzice)
Drodzy Rodzice,
Tego dnia prosimy aby Wszystkie Dzieci przyszły do przedszkola ubrane w stroje galowe. Dziękujemy!

Wszystkie Dzieci

Po cyklu zajęć o ptakach, ssakach i gadach proponujemy ,w tej samej konwencji zajęcia o ślimakach, które
można spotkać podczas spacerów przyrodniczych nad Wisłę i nad Jeziorko
Czerniakowskie. Bardzo cieszymy się z tych zajęć, ponieważ są one
odpowiedzią na propozycje dzieci, które same zgłosiły prowadzącej, Pani Dorocie ten temat.

Pandy, Pingwiny,
Rozgwiazdy

Wszystkie Dzieci

Wszystkie Dzieci
nowo przyjęte do
przedszkola z
Rodzicami

Zajęcia prowadzone w ramach podstawy programowej, oferty edukacyjnej i klubów
W każdy
poniedziałek i
środę miesiąca

1 x w miesiącu –
25 października
W każdy piątek
miesiąca

11 października
2019
Od godz.9.00-12.30

Rozważania i opowieści biblijne oraz religia.
Rozważania i opowieści biblijne na każdy dzień, lekcje religii oraz Katecheza Dobrego Pasterza raz w tygodniu w
każdej grupie. Dzieci też poznają Ewangelię poprzez karty książek pt.: Kredkami do nieba.

Klub Małego Kucharza – Dzieci poznają smaki, potrawy, produkty pochodzące z różnych stron świata, wspólnie z
Panem kucharzem gotują posiłki charakterystyczne dla kuchni kontynentu, który poznajemy i razem degustują.
W październiku kuchnia grecka:
Dzieci wspólnie z Panem kucharzem przygotują regionalne potrawy greckie: tzatziki i sałatkę grecką.
Klub Młodego Odkrywcy
W ramach realizacji tematów programu Małego Odkrywcy oraz Programu preorientacji zawodowej Dzieci
rozpoczynamy cykl spotkań z Rodzicami prezentującymi Swoje zawody. Tego dnia gościć będziemy mamę
Piotrusia, która jest chemikiem i przeprowadzi w trzech grupach zajęcia warsztatowe związane z
eksperymentami chemicznymi. Dziękujemy!

Wszystkie grupy

Wszystkie grupy
Pan kucharz

Zajęcia w grupach
Rozgwiazdy, Pandy,
Pingwiny

25 października
2019

Wszystkie grupy
Klub Mały Europejczyk zwiedza świat
Wielki kontynent - Europa
Temat: Grecja- kraj tysiąca wysp
- wskazanie Grecji na mapie Europy
- wykonanie i zaprezentowanie flagi Grecji
- Ateny - zapoznanie ze stolicą
- Kreta, Korfu, Kos, Rodos – najpopularniejsze wyspy greckie
- Grecja -jako kolebka Igrzysk Olimpijskich
- Oliwki, piękne wazy, kolumny, starożytne mity – czyli z czego słynie Grecja
-„Sirtaki” – prezentacja popularnego tańca greckiego nazywanego często „ Zorbą”
- degustacja charakterystycznych potraw greckich

2x w tygodniu
każda grupa
dzielona
1 x w tygodniu
każda grupa

W każdy
poniedziałek
miesiąca

Raz w miesiącu

1 x w tygodniu

Codzienna praca

1x w tygodniu
każda grupa

W każdy wtorek i
czwartek miesiąca
1x w tygodniu
wszystkie grupy

1x w tygodniu
każda grupa

Klub Małego Sportowca: gimnastyka
ogólnorozwojowa, 2 x w tygodniu gimnastyka
korekcyjna , 1 x w tygodniu gimnastyka sportowa, gry i
zabawy sprawnościowe w ogrodzie przedszkolnym
Ogólne zajęcia sensoryczno-motoryczne

Zabawy sportowe kształcące orientację w
przestrzeni, koordynację ruchową, rozwijające
sprawność fizyczną.

Wszystkie grupy

Dzieci uczestniczą w zajęciach sensorycznomotorycznych prowadzonych przez
nauczycielkę w sali gimnastycznej, ogrodzieprogram własny

Wszystkie grupy

Szachy – Królowa gier

To królewska gra rozwijająca umysł dziecka,
która uczy logicznego i przestrzennego
myślenia, koncentracji, cierpliwości, skupienia i
wyciszenia.

Wszystkie grupy

Warsztaty plastyczne – Mały Picasso – program własny. Celem programu jest rozwijanie zdolności i
zainteresowań artystycznych Dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych podczas różnorodnych działań
plastycznych podczas posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi
Październik – Grecja
Wazy greckie
Grupa 3-latki i 4-latki
Malowanie farbami rysunku greckiej wazy.
Grupa 5-latki i 6-latki
Waza grecka wydrapywana wykałaczką na papierze do wydrapywania.
„Psychorozwijanki” – jest to projekt oparty na treściach Kodeksu Pijarskiego Przedszkolaka i teorii Inteligencji
Wielorakich. Będziemy rozwijać kompetencje osobiste Dziecka w zakresie rozpoznawania własnych stanów
emocjonalnych oraz innych osób, jak również zdolności używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami
emocjonalnymi innych.
Bon czy ton - Savoir vivre dla Dzieci – w ramach zajęć Dzieci poznają zagadnienia związane z kulturą osobistą i
dobrym wychowaniem.
Dzieci będą poznawały zasady obowiązujące w codziennym życiu. Ważnym elementem kultury osobistej
człowieka jest kultura spożywania posiłków. W tym miesiącu Dzieci poznają ciekawostki związane z kuchnią
grecką. Królową w kuchni greckiej jest oliwka. Greckie oliwki są w wielu odmianach i są wykorzystywane na wiele
sposobów. Najczęściej przetwarzane są na oliwę i podawane jako przystawka i przekąski, która jest bardzo
popularna w Grecji. Dzieci poznają rodzaje oliwek, sposoby ich spożywania i nauczą się jak jeść oliwki, i spróbują
wszystkich podczas degustacji.
Ciekawostka:
Grecy podają na stół jednocześnie wszystkie dania, które będą wchodzić w skład posiłku. Nie funkcjonuje coś
takiego jak etapowe podawanie przekąsek, pierwszego i drugiego dania oraz deseru. Posiłek ma zachwycać nie
tylko podniebienie, ale i oczy, dlatego wszystko serwuje się jednocześnie, co daje wrażenie obfitości i
różnorodności.

Wszystkie grupy

Wszystkie grupy

Wszystkie grupy

Wszystkie grupy
„Odimienna metoda nauki czytania”” – zajęcia prowadzone metodą Ireny Majchrzak przygotowujące do nauki
pisania i czytania, już od najmłodszych lat
Zajęcia muzyczno-rytmiczno-taneczne
Zabawy rytmiczne ilustrowane muzyką i tańcem

Wszystko wokół ma swój rytm:
„Jestem sobie przedszkolaczek….……”

Wszystkie grupy
wszystkie grupy

Matematyka dla Smyka- kodowanie i programowanie dla dzieci
to spotkania z matematyką i logiką prowadzone metodą twórczego rozwiązywania problemów, które
sprzyjają ugruntowaniu wrodzonej intuicji matematycznej i liczbowej dzieci oraz zbudowaniu zainteresowania
światem i prawidłowościami w nim występującymi.

Zabawy dramowe kształcące i wzbogacające własną
pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą Dziecka w
różnych formach aktywności

„Dziecko w teatrze życia codziennego..”program własny

Wszystkie grupy

1x w tygodniu
każda grupa

1x w tygodniu
każda grupa

Zajęcia z „Bajkoterapii”- potocznie nazywana „terapią przez
bajki”. Jest ona częścią biblioterapii i może mieć charakter
profilaktyczny lub terapeutyczny.
Baśnie czy bajki są uznawane jako literatura pocieszenia,
ponieważ pomagają lepiej zrozumieć otaczający świat i jego
realia. Można je z łatwością wykorzystać w terapii
pedagogicznej, która jest oddziaływaniem za pomocą
środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych)
na przyczyny i przejawy trudności dziecka.

Wierszyki łamiące języki – zajęcia logopedyczne
Dzieci zmierzą się z trudnym polskim językiem w wierszach
W. Chotomskiej i A. Frączek oraz Brykczyńskiego, M
Strzałkowskiej

Baśń to elementarz, z którego dziecko uczy się
czytać we własnym umyśle, elementarz
napisany w języku obrazów. Jest to jedyny język,
dzięki któremu możemy zrozumieć siebie i
innych, zanim dojrzejemy intelektualnie. /
Bruno Bettelheim
Tematy na październik:
Czy czegoś nowego trzeba się bać?
Pobaw się ze mną - zasady zgodnej zabawy
„Będzie miło i wesoło” - wspólne tworzenie listy
zasad, które pomogą zadbać o dobrą atmosferę
w grupie
Zabawy logopedyczne stymulujące rozwój
mowy dzieci poprzez harmonijne rozwijanie
innych funkcji psychicznych spostrzegawczości,
pamięci, wyobraźni, uwagi – program własny

Drodzy Rodzice,
Szczegółowe plany zajęć dydaktycznych i zajęć uzupełniających naszą ofertę edukacyjną opublikujemy na stronie
internetowej i na tablicach informacyjnych grup
Plany miesięczne uzupełniają:
1. Miesięczne plany pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej poszczególnych grup wiekowych
2. Miesięczne materiały pracy lektorów języka angielskiego i hiszpańskiego
3. Utwory muzyczne (słowa ) wykonywane podczas zajęć rytmiczno- tanecznych
Materiały te znajdują się na tablicach informacyjnych przy salach dydaktycznych

Stefania Stysia
Dyrektor ds. pedagogicznych

Wszystkie grupy

Wszystkie grupy

