
      Strona główna Grupy Oferta Przedszkola Kadra Galeria Kontakt

Archiwum

Informacje dla grupy: Krasnoludki
Informacje z grupy Krasnoludki

Zamierzenia wychowawczo-
dydaktyczne na miesiąc
marzec
18 marzec 2020 Krasnoludki p.Anna Z

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w
okresie przedwiośnia.
Posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg.
Poznanie i rozumienie przysłowia W marcu jak w garncu.
Uświadamianie znaczenia troski o własne zdrowie, odpowiedzialności za nie.
Rozumienie wyrażenia kalendarz pogody.
Rozumienie znaczenia symboli graficznych – posługiwanie się nazwami zjawisk
atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg.
Posługiwanie się określeniami ciepłe, zimne, ciężkie, lekkie
Obserwacje przyrodnicze w ogrodzie – rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych
oznak wiosny w najbliższym otoczeniu.
Poznanie pracy ogrodnika, jego wyglądu i akcesoriów; podawanie nazw przyborów
do sprzątania ogrodu.
Praca z obrazkiem przedstawiającym wiosenne czynności w ogrodzie.
Poznanie różnych roślin cebulkowych.
Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru po najbliższej okolicy.
Dostrzeganie w otoczeniu oznak wczesnej wiosny – rozpoznawanie i podawanie
nazw pierwszych przejawów wiosny.
Zabawy sensoryczne; poszerzanie słownika o określenia: miękkie, miłe, puszyste.
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Rozumienie wieloznaczności słów: kotki i pączki.
Rozpoznawanie i podawanie nazw ptaków: skowronka, bociana, jaskółki.
Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
Rozpoznawanie i podawanie nazw emocji.
Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła
satysfakcji estetycznej.
Zapoznanie z wyglądem i nazwami pierwszych wiosennych kwiatów: krokusów,
tulipanów, hiacyntów.
Wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny.
Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo.
Wdrażanie do zdrowego stylu życia – ruch, właściwe odżywianie.
Rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych na
powietrzu.
Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka.
Zapoznanie z nazwami: buda, stajnia, kurnik.
Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie głosów zwierząt
wiejskich.
Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt dorosłych i młodych: koń – źrebak,
krowa – cielak, świnia – prosiak, kura – kurczak.
Kształtowanie umiejętności łączenia w pary zwierząt dorosłych i młodych.
Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
Poszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat pokarmów zwierząt.

Wulkan ;o)
23 luty 2020 Krasnoludki p.Anna Z
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20 II 2020 Kolorowa
Matematyka
23 luty 2020 Krasnoludki p.Anna Z

 

 

Mali Konstruktorzy – budujemy w grupach dom dla dinozaurów ;o)
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18 II 2020 Zajęcia otwarte z
Rodzicami ;o)

Dziękujemy Wam Drodzy Rodzice za poświęcony czas i wspólną zabawę ;o)
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23 luty 2020 Krasnoludki p.Anna Z  Dodaj komentarz

Zebranie z Rodzicami
23 luty 2020 Krasnoludki p.Anna Z

Drodzy Rodzice,
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Serdecznie zapraszamy

na zebranie, które odbędzie się

26 II 2020r. (środa) o godzinie 16:30.

Na zebranie prosimy nie przyprowadzać dzieci.

Urodziny Gdyni –
przedstawienie w wykonaniu
gr.Smerfy
23 luty 2020 Krasnoludki p.Anna Z
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Herb Gdyni
23 luty 2020 Krasnoludki p.Anna Z
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18 II 2020r. Zaproszenie na
zajęcia otwarte
9 luty 2020 Krasnoludki p.Anna Z

Drodzy Rodzice!

W dniu 18 II 2020r. (wtorek)

 o godzinie 16.30
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serdecznie zapraszamy

na matematyczne zajęcia otwarte

pt.: „Bałwanki małe i duże”

 w ramach programu Kolorowa Matematyka :o)

„Pingwinek mały jak
rodzynek”
Tupu tupu tup, tupu, tupu, tup, tupu, tupu, tup , tupu tup..

I Pingwinek mały jak rodzynek,

mały malutki nie znaczy, że chudziutki 
dzwoni dzwoneczkami,
jedzie już saniami
i szuka i szuka i szuka Cię.
 
Ref: Zatańcz z Pingwinkiem, zatańcz z rodzynkiem,

pomaluj, pomaluj, pomaluj zimowy świat x 2
 
II Pingwinek robi tup, tup, tup,

pingwinek w śniegu tańczy znów 
gra na saksofonie, 
śpiewa w górnym tonie
i szuka i szuka i szuka Cię.
 
Ref: Zatańcz …

III Pingwinek czapkę fajną nosi

co jego włosy mu tarmosi, 
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co jego włosy mu tarmosi, 
zjeżdża już na sankach,
ulepi już bałwanka
i szuka i szuka i szuka Cię
 
Ref : Zatańcz …

9 luty 2020 Krasnoludki p.Anna Z  Dodaj komentarz

Zamierzenia wychowawczo-
dydaktyczne na miesiąc luty
9 luty 2020 Krasnoludki p.Anna Z

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty:

Rozwijanie zainteresowania książką.
Rozpoznawanie i podawanie imion / nazw bohaterów znanych bajek.
Odróżnianie dobra od zła.
Rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej – odgrywanie ról.
Zapoznanie z zasadami korzystania z książek – rozumienie potrzeby dbania o książki.
Dobieranie charakterystycznych elementów do bajkowych postaci.
Wcielanie się w role poznanych bohaterów – zabawy dramowe.
Kształtowanie spostrzegawczości, refleksu i umiejętności kojarzenia.
Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1–4; poszerzanie zakresu liczenia.
Kształtowanie prawidłowej reakcji na sygnał.
Rozumienie i określanie cech przedmiotów: wielkość, kształt, kolor.
Rozwijanie ciekawości poznawczej; oglądanie książek z dinozaurami.
Rozwijanie ekspresji plastycznej; malowanie dużych powierzchni.
Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo.
Rysowanie węglem.
Poznawanie i określanie właściwości soli.
Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zabaw badawczych –
zmiany nieodwracalne.
Rozpoznawanie uczuć prezentowanych za pomocą symboli graficznych.
Podawanie nazw czynności i nastrojów przedstawionych na obrazkach.
Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw z plasteliną.
Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy.
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←  Starsze wpisy Nowsze wpisy →

Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy.
Uczestniczenie w zabawie badawczej – rozbudzanie zainteresowania otaczającym
światem, prowadzenie obserwacji.
Doskonalenie celności rzutu.
Ćwiczenie spostrzegawczości – dostrzeganie różnic między obrazkami.
Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie dźwięków i podawanie
nazw przedmiotów,które je wydają.

Rozpoznawanie i podawanie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt.
Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem informacji.
Zapoznanie z historią żarówki.
Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwację i wyszukiwanie brakujących
elementów.
Ćwiczenia grafomotoryczne

Szukaj na stronie

Szukaj …

Ostatnie wpisy
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