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ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD  

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed
posiłkami
Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie
guzików.
Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań
wierzchnich.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą
pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie
przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła.
Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.
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Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d,
i w wyrazach.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania
zbiorów.
Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw
zaczynających się taką samą sylabą.
Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawcowej, szewca, malarza i
fotografa; ich roli w życiu społecznym.
Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).


29 październik 2021


Gumisie p.Wioleta

Dzień Dyni

W piątek 29 października obchodziliśmy Dzień Dyni. Święto to rozpoczęliśmy już dzień wcześniej,
kiedy to dzieci ozdabiały swoją dynię kolorowym papierem i powstawały kolorowe dynie.
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W piątek nasze zabawy rozpoczęliśmy od piosenki o dyni, podczas której dzieci prezentowały swoje
dyniowe stroje.
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Dzieciom bardzo podobała się ta piosenka a zwłaszcza dyniowy taniec. Następnie dzieci
improwizowały do wiersza „Zasadził Dziadek dynię w ogrodzie, chodził i chodził i podlewał dynię co
dzień … „. Zabawa ta sprawiła dzieciom dużo radości. Nie zabrakło również w tym dniu zabaw
plastycznych, były malowanki, rysowanki, wyklejanki i przeliczanki.
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Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy przebrali swoje dzieci w tym dniu.
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29 październik 2021


Gumisie p.Wioleta

„Kasztaniaki – cudaki.”

Był to bardzo pracowity dzień w przedszkolu. Najpierw dzieci wysłuchały piosenki pod tytułem
„Kasztanki ,̓ a następnie z przyniesionych wcześniej przez dzieci darów lasu:kasztanów, żołędzi i
szyszek, dzięki pomysłowości i wyobraźni dzieci, powstawały różne niepowtarzalne ludziki i
zwierzęta. Te Kasztaniaki możemy oglądać teraz w naszej galerii.
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12 październik 2021


Gumisie p.Wioleta

Nasi solenizanci.

 30  września  obchodziliśmy w naszej grupie Dzień Chłopaka.
Dziewczynki złożyły chłopcom życzenia, zaśpiewały im 100 lat a
następnie chłopcy zostali obdarowani słodkim upominkiem.
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11 października obchodziliśmy z kolei Dzień  Dziewczynki. Tym
razem chłopcy złożyli dziewczynkom życzenia, zaśpiewali im
100 lat a następnie dziewczynki zostały obdarowane słodkim
upominkiem.
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Gumisie p.Wioleta

PAŹDZIERNIK

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne.

Październik jest miesiącem, który charakteryzuje się dużą zmiennością pogody, raz jest ciepło a
raz zimno, dlatego też porozmawiamy z dziećmi jak należy zachowywać się, aby nie przeziębiać.
Dzieci:

1.Poznają witaminy i produkty, które zawierają te witaminy. 
2.Przypomną sobie nazwy części garderoby i sposób ubierania się odpowiednio do pogody. 
3.Zrozumieją jakie znaczenie ma  ruch dla zdrowia zwłaszcza jesienią. 
4.Poznają specjalistów – lekarzy. 
5.Będziemy im pomagać przezwyciężać strach przed lekarzami. 
6.Będą rozwijać zainteresowanie czytaniem i będziemy je wdrażać do uważnego słuchania. 
7.Będą rozwijać myślenie logiczne poprzez klasyfikowanie obrazków, porządkowanie według
określonego kryterium.

W kolejnych tygodniach miesiąca przyjrzymy się dokładnie nowej porze roku, udamy się na
,,wycieczkę do parku i lasu” Dzieci będą:

1.Dostrzegać walory estetyczne krajobrazu jesiennego. 
2.Będziemy je zachęcać do obserwowania i eksperymentowania. 
3.Będziemy rozwijać percepcję słuchową – analiza i synteza sylabowa wyrazów, liczenie sylab w
wyrazach, 
4.Będą uczyć się współdziałać w zabawie. 
5.Będą rozwijać ciekawość poznawczą 
6.Będą kształtować postawę szacunku do przyrody. 
7.Ćwiczyć umiejętności wokalne. 
8.Rozwijać myślenie logiczne. 
9.Rozwijać sprawności manualne podczas zabaw plastycznych – kolorowanie, malowanie, lepienie i
wycinanie. 
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10.Kształtować umiejętności koncentrowania uwagi na działaniu. 
11.Uświadomimy dzieciom konieczność niesienia pomocy zwierzętom – dokarmianie zimą. 
12.Będziemy rozwijać wyobraźnie i kreatywne myślenie. 
13.Będą wdrażane do samodzielności podczas ubierania i rozbierania. 
14.Będziemy kształtować myślenie matematyczne. 
15.Będą ćwiczyć posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych. 
16.Rozwijać umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu. 
17.Kształtować wrażliwość na potrzeby zwierząt i roślin.

Natomiast pod koniec miesiąca porozmawiamy o tym jak ludzie i ptaki przygotowują się do
zimy. Dzieci:

1.Poznają sposoby gromadzenia owoców i warzyw w spiżarni. 
2.Zachęcimy je do pomagania innym w codziennych obowiązkach w domu. 
3.Będziemy rozwijać wrażliwość na potrzeby zwierząt i roślin – pomoc w okrywaniu roślin w ogrodzie. 
4.Będą rozwijać myślenie matematyczne – poznają cyfrę 1. 
5.Będą rozwijać umiejętność interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu. 
6 .Doskonalić  koordynacje ruchowo-słuchowo-wzrokową 
7.Doskonalić percepcję słuchową– wysłuchiwanie głosek w nagłosie. 
8.Będą rozwijać wrażliwość na potrzeby zwierząt i roślin w okresie zimy.

 


21 wrzesień 2021


Gumisie p.Wioleta

15 WRZESIEŃ  – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI.

Tego dnia w wielu krajach obchodzi się święto odkrywania talentów, kreatywności i zabawy.

Gumisie również uczciły ten dzień, którego celem było pobudzenie dzieci do działania, pomysłowości
i kreatywnej zabawy. Na początku dowiedziały się, skąd w ogóle wzięło się to święto. A to dzięki małej
kropce, która zmieniła świat małej dziewczynki o imieniu Vashti. Opowiadanie to uświadomiło
dzieciom, że każdy z nas ma jakiś ukryty talent, zdolności, wystarczy tylko wziąć się do działania. Tego
dnia okazało się, że wokół nas jest bardzo dużo kropek, na które wcześniej nie zwracaliśmy uwagi.
Wspólnie ułożyliśmy wieeeelkie słoneczko, a następnie każdy przedszkolak zaczął działać i w ten
sposób powstawały różne cuda. Wystarczy tylko dokładnie się im przyjrzeć.
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Na koniec zajęcia dzieci tworzyły kolorowe obrazki z papierowych kółeczek, które można było
podziwiać na wystawie w szatni.
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Gumisie p.Wioleta

Witamy wszystkie dzieci i ich rodziców w nowym roku przedszkolnym 2021/2022.

 Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc wrzesień.

1. W pierwszych tygodniach miesiąca będziemy dzieci zapoznawać z naszą salą i kącikami zabaw.
Dzieci będą również poznawały swoich nowych kolegów i panie.

2. Razem z dziećmi utworzymy Kontrakt Grupowy, którego będziemy musieli wszyscy
przestrzegać, tak aby dzieci mogły bawić się zgodnie i bezpiecznie.

3. Będziemy u dzieci rozwijać sprawność fizyczną poprzez zabawy ruchowe i muzyczne.
4. Dzieci będą uczyły się współpracować ze sobą nie tylko podczas zajęć, ale i również podczas

zabawy.
5. Podczas zabaw plastycznych dzieci będą rozwijały swoją pomysłowość, inwencję twórczą i

sprawność grafomotoryczną.
6. Dzieci poznają również zasady zabawy na świeżym powietrzu, tak aby zabawa była przyjemna,

wesoła i przede wszystkim bezpieczna.
7. Będziemy rozmawiać z dziećmi o emocjach, jakie towarzyszą im w tych pierwszych dniach w

przedszkolu, nauczymy się jak je rozpoznawać i jak radzić sobie z nimi.
8. Dzieci będą uczyły się samodzielności podczas czynności higienicznych w łazience, podczas

spożywania posiłków i podczas ubierania się w szatni.
9. Będziemy również rozwijać u dzieci percepcję słuchową poprzez wyróżnianie i przeliczanie

wyrazów i sylab w zdaniu.
10. Będziemy też uczyć dzieci umiejętności poprawnego wypowiadania się pod względem

logicznym i gramatycznym a także słuchania wypowiedzi innych kolegów.
11. Zachęcimy dzieci do korzystania z naszego kącika książki, oglądania książek, rozpoznawania

niektórych liter, wyszukiwania określonych ilustracji i wypowiadania się na temat książek.
12. Przygotujemy dzieci do posługiwania się pojęciami dotyczącymi wielkości.
13. Przygotujemy również dzieci do rozpoznawania i nazywania zmysłów oraz będziemy stwarzać

sytuacje do rozwijania doznań sensorycznych.
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14. Dzieci będą ćwiczyły umiejętność przeliczania i układania prostych rytmów z tworzywa
przyrodniczego.

W tym miesiącu będziemy obchodzić kilka świąt :

Dzień Kropki.
Dzień Przedszkolaka.
Święto Jabłka.
Dzień Chłopaka.

 Życzymy wszystkim dzieciom mile spędzanych chwil w przedszkolu przez cały rok przedszkolny
2021/2022

„Moja wesoła bajeczka”


26 Maj 2021


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

Dzień Mamy i Taty u Gumisiów.


25 Maj 2021


Gumisie p.Wioleta
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