
Zamierzenia na miesiąc PAŹDZIERNIK –  JAGÓDKI

1. Metoda projektu _ drzewo – na podstawie innowacji programowej T@blit

Budowanie wiedzy o lesie (w szczególności o piętrach lasu, roślinach i zwierzętach 
parkowych/leśnych oraz cyklu życia drzew).
Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z lasem.
Rozbudzanie zainteresowania życiem w lesie, zmianami zachodzącymi w przyrodzie wraz z 
porami roku.
Rozwijanie umiejętności zdobywania informacji w odpowiednich źródłach.
Rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i klasyfikowania gatunków roślin i 
zwierząt leśnych.
Kształtowanie postawy szacunku wobec roślin i zwierząt.
Kształtowanie odpowiednich zachowań w czasie wycieczek do parku/lasu..
Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez 
obserwowanie i eksperymentowanie.
Rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym
Zaspakajanie i rozwijanie potrzeb oraz zainteresowań dzieci.
Pobudzenie, aktywizowanie i motywowanie – stymulowanie potencjału twórczego dzieci
Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych poprzez ścisłą współpracę na poziomie dom – 
przedszkole. Zaproszenie rodziców do współpracy.
Odkrywanie dziecięcych talentów. Rozwijanie wiary we własne możliwości.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym (wyjście  do biblioteki  68 i  biblioteki  5 na zajęcie
edukacyjne: drzewo).
Rozwijanie umiejętności wyciągania logicznych wniosków.
Sadzenie kasztanowca – nasadzenie kasztana w doniczce (w dwóch doniczkach), prowadzenie
długoterminowej obserwacji. Ustalenie: co potrzebne jest roślinie do wzrostu? Umieszczenie
jednej doniczki w sali – drugiej za oknem na parapecie.
Utworzenie kącika tematycznego – 
Wykorzystanie książek z biblioteki przedszkolnej, wykorzystanie narzędzi multimedialnych 
(m.in. Youtube, prezentacje Genially).
Poznanie zawodów: dozorca, leśnik, sadownik.

2. „Code Week”- Europejski tydzień kodowania. Realizacja priorytetu „Rozwijanie 
kompetencji cyfrowych uczniów.
Promowanie wśród dzieci nauki programowania. Wprowadzenie do rozumienia układu 
współrzędnych. Wprowadzenie do łączenia dwóch komend, np. kolor i kształt. Poruszanie się 
po macie wg. wskazanego kodu. Rozwijanie orientacji przestrzennej. 

Wydarzenia:
11.10.2022r. godz. 9.30  Gdzie miesza echo? Kto ma największe uszy? Spotkanie z    
                     ekologiem. Przybliżenie znaczenia zmysłów w życiu człowieka i zwierząt.
18.10.2022r. godz.10.30 Biblioteka 5 zajęcie edukacyjne: Jesień w parku/lesie.
20.10.2022r. godz. 9 Biblioteka 68zajęcie edukacyjne: Drzewo.
25.10.2022r. godz.9 Teatrzyk aktorski „Historia o Talentach”. Kształtowanie przekonania, że 
                     każdy człowiek posiada jakiś talent – i dlaczego trzeba je rozwijać.
27.10.2022r. wycieczka do Fabryki bombek.
28.10.2022r. godz. 16.  Spotkanie z rodzicami: Podsumowanie metody projektu drzewo.


