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Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na
miesiąc październik
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Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
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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.
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Potrafimy współpracować ;o)
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Grupa I: Maja Z., Antek i Hubert

Grupa II: Amelia K., Andrzej, Leon

Grupa III: Pola, Nikodem, Tymek

Grupa IV: Maja W., Bartek, Szymon 

Grupa V: Martynka, Wojtek
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DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA


21 wrzesień 2020
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Dziś w naszej grupie obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka, poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z
dzisiejszych zabaw 
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