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ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE MIESIĄC
GRUDZIEŃ:
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Muminki p.Justyna

Wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych.
Kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach.
Poszerzanie słownika dzieci o pojęcie
Wdrażanie dzieci do posługiwania się adresem.
Uświadomienie dzieciom, jak można pomagać innym.
Rozwijanie u dzieci wyobraźni przestrzennej.
Kształtowanie u dzieci umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach
plastycznych.
Rozwijanie u dzieci umiejętności planowania działań.
Doskonalenie u dzieci umiejętności pracy zespołowej.
Kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyku sprzątania po sobie.
Zapoznanie dzieci z tradycją ozdabiania choinki.
Kształtowanie u dzieci umiejętności manualnych.
Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami bożonarodzeniowymi.
Kształtowanie u dzieci umiejętności interpretacji utworu muzycznego i
scenicznego za pomocą ruchu.
Kształtowanie u dzieci poczucia pewności siebie.
Kształtowanie u dzieci umiejętności formułowania życzeń świątecznych.
Kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania.
Kształtowanie szybkiej reakcji na sygnały słowne oraz muzyczne.
Wspieranie dzieci przy wyrabianiu odwagi i śmiałości scenicznej.
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Na przedstawieniu: „Księżniczka na ziarnku grochu”
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
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„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”
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11:11  WSPÓLNIE BIJEMY „REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ” ŚPIEWAJĄC HYMN
POLSKI
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UROCZYSTE ŚWIĘTOWANIE 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Z
PRZEDSZKOLEM NR 56 W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU

EDUKACYJNEGO „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”
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ZEBRANIE GRUPOWE
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Muminki p.Katarzyna

DRODZY RODZICE,
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE GRUPOWE,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ  22.11.18 R. (CZWARTEK)
O GODZ. 16.30

W SALI „MUMINKÓW”.
PODCZAS ZEBRANIA ZOSTANĄ OMÓWIONE

WYNIKI WSTĘPNEJ OBSERWACJI ORAZ SPRAWY BIEŻĄCE.
ZAPRASZAMY 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na listopad:
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Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.
Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat
usłyszanej legendy.
Rozwijanie umiejętności manualnych.
Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni.
Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin.
Zachęcanie dzieci do aktywności badawczej.
Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli
narodowych.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
Doskonalenie małej motoryki.
Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami
głównymi i porządkowymi.
Rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej.
Rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowania pogody.
Wzmacnianie mięśni kręgosłupa.
Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
Rozwijanie logicznego myślenia dzieci poprzez rozwiązywanie zagadek
słownych.
Rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania.
Rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z
rozpoznaniem głosów zwierząt.
Zapoznanie dzieci z techniką malowania opuszkami palców.
Rozwijanie słownika dzieci przez wprowadzenie pojęć: ssaki, ptaki, ryby –
klasyfikowanie zwierząt.
Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę.
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy na temat
swojego ulubionego zwierzęcia.
Wzmacnianie mięśni grzbietu.
Poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
Kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania.
Rozwijanie umiejętności tanecznych.
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
Poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania
się na jego temat.
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Kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody (dostrzeganie zmian
zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy).
Rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w
Polsce.
Kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w
zakresie 3.
Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.
Doskonalenie umiejętności współdziałania.
Wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie
zimy.
Kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt.
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów
literackich.
Kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji.
Kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i
filmowej.
Rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia.
Rozbudzenie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci.
Doskonalenie technik zapamiętywania (mnemotechniki).

 

Zajęcia otwarte „Ludowa lalka”
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