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Andrzejkowe wróżby
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Dzień Pluszowego misia.
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Kolorowa matematyka – dzień na
pomarańczowo.


25 Listopad 2020


Puchatki p.Anna
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„Nikt nie jest doskonały ani duży ani mały…”
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Puchatki p.Anna

W ramach realizacji programu „Nikt nie jest doskonały ani duży,  ani mały.. czyli przedszkolak w
świecie wartości i uczuć” nasze „Puchatki” miały okazję dowiedzieć się czym jest uczciwość.
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Eksperyment z pieprzem i mydłem.
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„Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajki”
 

W ramach programu „Przedszkolne wędrówki wśród bajek, legend i baśni” 
5 listopada świętowaliśmy w naszej grupie 

„Międzynarodowy Dzień Postaci z bajki”. 
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Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na
miesiąc listopad


1 Listopad 2020


Puchatki p.Anna Z
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad
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Poszerzenie wiedzy przyrodniczej – posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk
przyrodniczych.
Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.
Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie.
Kształtowanie umiejętności zapamiętywania nazwy przedmiotów za pomocą mnemotechniki.
Przeliczanie na konkretach w zakresie 5.
Kształtowanie umiejętności uzasadniania przyczyny swoich emocji i uczuć.
Wdrażanie dzieci do rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy.
Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Doskonalenie dużej motoryki.
Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
Budzenie świadomości narodowej – mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku.
Zapoznanie z polskimi symbolami narodowymi: flaga, godło, hymn.
Rozwijanie wiedzy na temat ich ojczyzny.
Nauka hymnu narodowego.
Rozwija umiejętność dzielenia na trzy gromady: ssaki, ptaki, ryby.
Rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi.
Zapoznanie z zawodem weterynarza.
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy na temat swojego ulubionego
zwierzęcia.
Rozwijanie wiedzy na temat zwierząt zapadających w sen zimowy.
Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania wybranych gatunków ptaków zimujących
w Polsce.
Zapoznanie z różnymi gatunkami dzikich zwierząt.
Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt.
Rozwijanie i promowanie czytelnictwa.
Budzenie zainteresowania książkami przez zabawę, piosenki, twórczość plastyczną.
Kształtowanie umiejętności słuchania tekstu czytanego.
Wprowadzanie w świat wartości.
Zapoznanie z wartością: sprawiedliwość.
Zapoznanie z prawami dziecka.
Kształtowanie postawy proekologicznej.
Rozwijanie zdolności empatycznych.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
Rozwijanie umiejętności matematycznych.
Rozwijanie kreatywności dzieci w swobodnych działaniach.
Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.
Rozwijanie cierpliwość i koncentracji.
Wyrabianie odwagi i śmiałości.
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Pracujemy ;o)
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Zabawy w ogrodzie ;o)
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