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Odkrywcy
W październiku grupa Odkrywców
zakończyła okres adaptacji do przedszkola.
Co pewnie słychać, a może raczej już nie
słychać zbliżając się do naszej sali. :-)
Rytm dnia pomaga nam w wypełnianiu
zadań jakie stawia przed nami poranek,
psychomotoryka, język angielski oraz ścieżka
dydaktyczna. Działalność naszych małych rączek
można zobaczyć zarówno w sali jak i w szatni.
Poznaliśmy już samogłoskę a i cyfrę 2 co
pozwala nam doskonalić umiejętności zarówno
dużej jak i małej motoryki. Wiemy już jak
zmieniają się drzewa, gdy przychodzi jesień.
Smakowaliśmy soku marchewkowo-owocowego,
co wzbogaciło naszą wiedzę, ale i kubki
smakowe.
Dużą radość sprawia nam nauka piosenek
oraz powtarzania wierszyków, co mamy nadzieję
słychać w domu.
Odkrywcy już potrafią ubrać
samodzielnie buty i kurtki oraz odkładać agendę

grzbietem do przodu szafki. To naprawdę
WIELKI sukces.
Tradycyjnie na koniec października odbył
się Bal Wszystkich Świętych, na którym nie
zabrakło dobrego humoru, dobrej zabawy oraz
nauki co zrobili święci, aby pójść do nieba.

Wędrownicy
W październiku Wędrownicy
dowiedzieli się wielu nowych rzeczy.
Poznaliśmy Układ Słoneczny, ze
wszystkimi jego planetami. Przed naszą
salą można podziwiać planety
i gwiazdy, które sami zrobiliśmy.
Dowiedzieliśmy się też dlaczego warto
dbać o środowisko. Wiemy jak należy
segregować śmieci, jak zapobiegać
zanieczyszczeniom i jak dbać o przyrodę.
Wędrownicy wykazali się w tym miesiącu
nie tylko zdolnościami plastycznymi
i artystycznymi (choć doskonale znamy już
nasze wierszyki i piosenki), ale zadebiutowali
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także przedstawiając swoje projekty. Każdy
zaprezentował wylosowane wcześniej zioło,
m.in. rozmaryn, melisę, len, czarny bez.
Mieliśmy okazję poznać na ich temat
wiele ciekawych informacji, a niektóre z nich
zobaczyć czy powąchać.
Dowiedzieliśmy się, że cisza pomaga nam
lepiej pracować. Potrafimy sprawnie ustawić się
w pary i wiemy, że warto dbać o porządek na
stoliku.
Miesiąc zakończyliśmy Balem Wszystkich
Świętych, na którym wspólnie z Odkrywcami
świetnie się bawiliśmy. Z niecierpliwością
czekamy na to co przyniesie kolejny miesiąc!

Klasa startowa
Październik był dla naszej grupy
długo wyczekiwanym momentem
rozpoczęcia nauki odwzorowywania
i pisania liter po śladzie. W tym miesiącu
poznaliśmy literę a, o, e.
Ponadto oprócz poznawania samogłosek
na naszych ścieżka zapoznaliśmy się z budową
drzewa i jego rolą w naszym środowisku. Przy
tej okazji nie mogło zabraknąć także poznania
klasyfikacji gatunków drzew i rodzajów liści. Po
zajęciach z panem Adamem o zwierzętach (nie
tylko leśnych), każdy zerówkowicz już dobrze
wie, jak zwierzęta przygotowują się do zimy.
W tym miesiącu szczególnie
pracowaliśmy nad kształtowaniem cnoty
posłuszeństwa, zadania tygodnia nie zawsze
były dla nas łatwe, ale z ochotą podejmowaliśmy

pracę nad ich realizacją. W tym miesiącu
szczególnym dla nas przykładem posłuszeństwa
wobec Boga była Maryja, której w codziennej
modlitwie powierzaliśmy nasze intencje. Aby
móc modlić się na swoim różańcu, na zajęciach
z małej motoryki wykonaliśmy koralikowe
różańce.
Końcówka miesiąca okazała się dla naszej
grupy bardzo pracowita. W tygodniu
poprzedzającym Dzień Wszystkich Świętych
wybraliśmy się komunikacją miejską na
wycieczkę na Cmentarz Rzymsko-Katolicki oraz
Cmentarz Wojny z 1915 r. na Gadce Starej.
Dzięki uprzejmości pana Piotra, taty Milenki,
poznaliśmy historię powstania Cmentarza Wojny
oraz zwiedziliśmy cmentarną kaplicę. Wycieczka
ta nie tylko poszerzyła naszą wiedzę, ale przede
wszystkim była doskonałą okazją do służby na
rzecz innych osób oraz kształtowania w nas
cnoty hojności. Każdy z nas miał okazję zakupić
znicz lub kwiaty na opuszczony grób dzieci oraz
własnoręcznie go posprzątać.
Ostatni dzień października to wyjątkowy
dzień nie tylko dla nas, ale także dla wszystkich
dzieci i uczniów, gdyż tego dnia w naszym
przedszkolu odbywała się Bal Wszystkich
Świętych. Każdy z nas miał okazję przebrać się
za swojego ulubionego świętego, a dzięki grze
w grupach mogliśmy poznawać ciekawostki
i życiorysy wybranych świętych.

Myśl św. Josemaríi Escrivá
"Bóg kocha nas nieskończenie więcej, aniżeli ty sam kochasz
samego siebie… Pozwól Mu więc, aby od ciebie wymagał!"

