
Informacje dla grupy: Puchatki
Informacje z grupy Puchatki


31 październik 2021


Puchatki p.Justyna

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określenia, w którym
zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo.
Poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem.
Promowanie zasad zdrowego żywienia.
Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.
Promowanie zasad zdrowego żywienia – uświadomienie jakie produkty warto jeść często.
Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Doskonalenie dużej motoryki.
Uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka.
Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
Zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i
rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby.
Wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej.
Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji – eliminowanie strachu przed stomatologiem.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.
Wdrażanie dzieci do rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy.
Rozwijanie umiejętności matematycznych – porównywanie wielkości drzew, posługiwanie się
określeniami: wysokie, niskie.
Rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne.
Rozwijanie kreatywności dzieci w swobodnych działaniach.
Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.
Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.
Rozwijanie kreatywności.
Rozwijanie cierpliwość i koncentracji.
Wyrabianie odwagi i śmiałości.
Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.

 

Dzień Przedszkolaka


17 październik 2021


Puchatki p.Edyta
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W dniu 20 września 2021 roku obchodziliśmy w naszym przedszkolu uroczystość wszystkich

przedszkolaków. Tak to w naszej grupie było:   
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Dzień Kropki


17 październik 2021


Bez kategorii, Puchatki p.Edyta
Dnia 15 września w naszej grupie obchodziliśmy „Dzień Kropki”, oto kilka zdjęć:



http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/10/6352.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/10/6354.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/10/6356.jpg
http://przedszkole31.eu/?p=12957
http://przedszkole31.eu/?p=12957
http://przedszkole31.eu/?cat=1
http://przedszkole31.eu/?cat=5
http://przedszkole31.eu/?author=10
http://przedszkole31.eu/?attachment_id=12959
http://przedszkole31.eu/?attachment_id=12974
http://przedszkole31.eu/?attachment_id=12973


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na
miesiąc wrzesień w grupie „Puchatki”


17 październik 2021


Puchatki p.Edyta
 

Zamierzenia
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Przypomnienie imion dzieci w grupie przedszkolnej, kształtowanie umiejętności
przedstawiania się.
Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu. Integracja grupy.
Poznanie osób pracujących w grupie/w przedszkolu, ich imion i zadań.
Zapoznanie z budynkiem i ogrodem przedszkolnym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania symboli rysunkowych.
Rozwijanie umiejętności samoobsługowych.
Zapoznanie dzieci z zasadami panującymi w przedszkolu.
Wspólne tworzenie kodeksu grupy.
Wyrabianie nawyku używania słów: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
Wspomaganie dzieci w zdobywaniu umiejętności przedstawienia się – podania imienia i
nazwiska oraz miejsca zamieszkania.
Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zapisu swojego imienia.
Rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej.
Wdrażanie do dzielenia się zabawkami z innymi dziećmi.
Wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na temat wakacji.
Zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi dla lata.
Czytanie globalne wyrazu
Kształtowanie umiejętności współpracy, kształtowanie umiejętności słuchania innych i
czekania na swoją kolej.
Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie przedmiotów według jednej
cechy.
Uświadomienie dzieciom różnorodności miejsc spędzania wakacji.
Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.
Oswajanie lęku związanego z rozstaniem z rodzicami.
Zapoznanie z mapą Polski, kształtowanie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych
elementów dla krajobrazów górskiego i nadmorskiego.
Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci.
Usprawnianie narządu artykulacyjnego poprzez wyraźne wymawianie spółgłosek.
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat domu jako miejsca swojego
zamieszkania.
Zwrócenie uwagi na to, komu i w jakich sytuacjach można podawać swój adres, a komu nie.
Wspomaganie dzieci w umacnianiu poczucia własnej wartości.
Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny.
Poznawanie podstawowych zasad poruszania się pieszego.
Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze i na placu zabaw.
Kształtowanie cierpliwości, umiejętności czekania na swoją kolej.
Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.
Wdrażanie zasad bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami.
Uwrażliwienie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi.
Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi.
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania/grupowania przedmiotów (pary funkcyjne).
Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała;
Doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z higieną.
Zapoznanie się dzieci ze zmysłami.
Rozpoznawanie i nazywanie przyborów toaletowych.
Klasyfikowanie przedmiotów funkcjonalnie ze sobą powiązanych.
Wyrabianie nawyku dbania o swoje ciało – wzrok, oczy.
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów pod względem przeznaczenia i
wielkości.
Wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk.
Wdrażanie do dbania o porządek w sali – kształtowanie odpowiedzialności za wspólną
przestrzeń.
Kształtowanie świadomości ekologicznej.



Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.

 

 

 

Zabawy na dmuchanej zjeżdżalni


13 sierpień 2021


Puchatki p.Anna
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„Rybka Mini Mini – Podwodny skarb” i
interaktywne spotkanie


13 sierpień 2021


Puchatki p.Anna
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W świecie dinozaurów


13 sierpień 2021


Puchatki p.Anna
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Dzień dziecka


13 sierpień 2021


Puchatki p.Anna
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18 VI 2021r. Zajęcia edukacyjne z psem
terapeutą


20 czerwiec 2021


Puchatki p.Anna Z
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„Moja wesoła bajeczka”


26 Maj 2021


Gumisie, Krasnoludki, Muminki, Pszczółki, Puchatki, Smerfy p.Anna
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