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Zbliża się Wiosna, siejemy w
naszym kąciku przyrody
27 marzec 2021 Pszczółki p.Anna C
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Zabawy Pszczółek w ogrodzie
przedszkolnym
27 marzec 2021 Pszczółki p.Anna C
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Zabawy i zajęcia dowolne
Pszczółek
27 marzec 2021 Pszczółki p.Anna C
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Pszczółki eksperymentują –
Wulkan
27 marzec 2021 Pszczółki p.Anna C
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Zabawa karnawałowa
14 luty 2021 Pszczółki p.Anna C

10.02.2021
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Fajnie zimą w ogrodzie
14 luty 2021 Pszczółki p.Anna C
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Chociaż nie ma śniegu nam i
tak jest wesoło
26 styczeń 2021 Pszczółki p.Anna C
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Babciu, Dziadku – kochamy
Was
26 styczeń 2021 Pszczółki p.Anna C

 

My się zimy nie boimy, więc
na śniegu się bawimy
26 styczeń 2021 Pszczółki p.Anna C
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Zamierzenia dydaktyczno-
wychowawcze na miesiąc
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styczeń
26 styczeń 2021 Pszczółki p.Anna C

– Rozwijanie umiejętności planowania, globalnego czytania, ustalania położenia
przedmiotów w stosunku do siebie.

– Usprawnienie aparatu oddechowego, podczas rozmów, opowiadania, swobodnych
wypowiedzi.

– Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej, postaw
zdrowej rywalizacji, dbałości o własne zdrowie.

– Rozbudzanie zainteresowań zmianami zachodzącymi w przyrodzie charakterystycznymi
dla zimy: mróz, śnieg, lód.

– Utrwalenie nazw pór roku, nazywanie dni tygodnia, poznanie nazw miesięcy.

– Doskonalenie umiejętności manualnych: cięcie, wydzieranie, lepienie, kolorowanie,
malowanie, sklejanie.

– Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem, postaw zdrowej rywalizacji,
wiary we własne siły podczas zabaw konstrukcyjnych.

– Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów, rzutu do celu, formułowania
życzeń dla babć i dziadków, wypowiadania się na ich temat.

– Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych,
okazywanie szacunku osobom starszym.

– Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.

– Wspieranie ciekawości dzieci i kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków.
Kształtowanie odporności emocjonalnej, współpracy w parach.

– Kształtowanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia, nazywania jego
elementów, porównywania ich z tym, co znajduje się bliżej.
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