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Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na m-c
październik


12 Listopad 2018


Smerfy p.Anna Z

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc październik

rozróżnianie i nazywanie warzyw i owoców rosnących w Polsce i w innych
regionach świata; ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw
niektórych warzyw oraz liczenia głosek w słowach; ćwiczenie umiejętności
sprawdzania własnej pracy; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez
porównywanie kształtów;
utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania, odróżnianie grzybów jadalnych
i niejadalnych; zapoznanie ze skutkami spożywania nieznanych (trujących)
grzybów; wprowadzenie litery A, a oraz E, e; rozwijanie umiejętności czytania
metodą globalną i sylabową;
wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, poznanie ich
zastosowania;
doskonalenie wiedzy dzieci na temat przetworów przygotowywanych z
owoców i warzyw; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez
wprowadzenie pojęć: waga i ważenie; doskonalenie kompetencji językowych
poprzez tworzenie rymów;
utrwalenie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie umiejętności
różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych;
rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie,
kształtowanie zachowań prozdrowotnych, praktyczna nauka prawidłowych
nawyków higienicznych, rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział
w zabawach ruchowych;
kształcenie sprawności manualnej rąk i wyobraźni twórczej dzieci; zachęcanie
do zgodnego i czynnego uczestnictwa w zabawach;
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wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości;
wdrażanie do nawyku utrzymania prawidłowej postawy we wszystkich
sytuacjach i czynnościach dnia codziennego;
wyrażanie emocji za pomocą muzyki i tańca; przypomnienie zasad
bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych;
utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;
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20IX2018r. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
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Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na m-c
wrzesień
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Witamy w grupie „Smerfy”.

Przygodę nasza zaczniemy od poznania siebie nawzajem, od budowania więzi i
dobrych relacji miedzy sobą.
Po wakacjach przypomnimy sobie jak należy dbać o porządek w sali
i gdzie odkładać zabawki gdy skończymy się nimi bawić. Przypomnimy sobie mądre
słowa, które na pewno przydadzą się każdego dnia w przedszkolu. Kiedy już miną
pierwsze dni, przywołamy wspomnienia z wakacji. Będziemy opowiadać o naszych
doświadczeniach, przeżyciach, emocjach i odczuciach. Każdy będzie miał szansę
podzielić się swoją historią
z resztą grupy.
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Nowsze wpisy →

Utrwalimy sobie również zasady bezpieczeństwa nie tylko w przedszkolu, ale i na
drodze i na placu zabaw. Poznamy sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach i
kiedy trzeba używać numerów alarmowych. Porozmawiamy również o tym z kim
możemy rozmawiać, dlaczego nie wolno rozmawiać z obcymi i co należy zrobić kiedy
zaatakuje
nas pies.

We wrześniu czeka na nas ważne wydarzenie dla przedszkolaków.
Otóż 20 września będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Przedszkola
i w tym dniu będziemy świętować z całym Przedszkolem.

W ostatnim tygodniu porozmawiamy sobie o wartościach międzyludzkich takich jak
koleżeństwo i przyjaźń. Przybliżymy sobie podstawowe zasady moralne, jakie należy
respektować w relacjach z innymi. Nauczymy się się komunikowania swoich potrzeb,
pragnień i otwartości na uczucia innych a także nawiązania życzliwych kontaktów z
innymi rówieśnikami.

 

Smerfy


30 Sierpień 2017


Smerfy ilnicki

Ta strona poświęcona będzie grupie Smerfów. Tu znajdą Państwo w przyszłości
wszystkie informacje.
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