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Informacje z grupy Pszczółki

„Co pływa, co tonie?” –
eksperymentujemy
23 styczeń 2021 Pszczółki p.Anna C
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Spotkanie z Mikołajem
23 styczeń 2021 Pszczółki p.Anna C

07.12.2020
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Światowy Dzień Pluszowego
Misia
23 styczeń 2021 Pszczółki p.Anna C
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„Kolorowa matematyka” –
dzień na pomarańczowo
23 styczeń 2021 Pszczółki p.Anna C

19.11.2020

 

Dzień Niepodległości
23 styczeń 2021 Pszczółki p.Anna C

10.11.2020
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Zabawy w ogrodzie jesienią
23 styczeń 2021 Pszczółki p.Anna C

05.11.2020
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Zamierzenia wychowawczo –
dydaktyczne na miesiąc
LISTOPAD
2 Listopad 2020 Pszczółki p.Grazyna

Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama tata, brat, siostra.
Pogłębianie więzi rodzinnej i kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat
swojej rodziny.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
Wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń
elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu.
Zapoznanie dzieci z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów.
Rozwijanie u dzieci zwinności i równowagi i spostrzegawczości.
Kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu.
Doskonalenie małej motoryki.
Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi i
porządkowymi.
Doskonalenie umiejętności w określaniu ciężkości i wielkości przedmiotów
Doskonalenie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji związanych z pogodą.
Poszerzenie słownika czynnego dzieci o pojęcia dotyczące zjawisk przyrodniczych.
Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie.
Wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i zwierząt.
Prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń.
Dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy.
Rozwijanie u dzieci wrażliwości oraz pamięci wzrokowej i słuchowej.
Rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowania pogody.
Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
Rozwijanie logicznego myślenia dzieci poprzez rozwiązywanie zagadek słownych.
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Rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania.
Rozwijanie słownika dzieci przez wprowadzenie pojęć: ssaki, ptaki, ryby
Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę.
Poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
Kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania.
Poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na
jego temat.
Rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w
Polsce.
Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej..
Wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy.
Kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt.

Jesienią świetnie się bawimy
2 Listopad 2020 Pszczółki p.Grazyna

W ogrodzie wcale się nie nudzimy
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14 październik – Dzień
Edukacji Narodowej oraz
ważny dla nas dzień –
Pasowanie na przedszkolaka
2 Listopad 2020 Pszczółki p.Grazyna

 

Nasze zabawy na pasowaniu
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AKTYWNOŚĆ „PSZCZÓŁEK” W
PRZEDSZKOLU
29 październik 2020 Pszczółki p.Grazyna

Pierwsze dni w przedszkolu  z nowymi kolegami i koleżankami: 3-7 wrzesień 2020

Zabawy w ogrodzie 11-18 wrzesień- Razem weselej

Dzień Przedszkolaka -21 wrzesień
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Sadziliśmy krokusy, żeby wiosną było piękniej  w ogrodzie  – 5 październik

Świetnie się bawiliśmy razem w  Dniu chłopaka i Dniu dziewczynki- 
30 wrzesień – 12 październik
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Dumnie wspierane przez WordPressa

Kategorie

Aktualności (5)

Bez kategorii (2)

Gumisie (130)

Krasnoludki (114)

Muminki (164)

Pszczółki (147)

Puchatki (144)

Smerfy (118)
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