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Kolorowa matematyka – Dzień niebieski
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Zima, zima, zima…
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ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
NA LUTY


31 styczeń 2021


Puchatki p.Anna

Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich.
Kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji.
Kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i filmowej.
Rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia.
Rozbudzenie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci.
Doskonalenie technik zapamiętywania (mnemotechniki).
Rozwijanie spostrzegawczości oraz umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi.
Rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią wydarzeń.
Rozbudzanie fantazji i wyobraźni oraz ciekawości badawczej.
Rozwijanie umiejętności teatralnych.
Rozwijanie poczucia rytmu.
Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.
Rozbudzanie ciekawości na temat Gdyni, poznanie jej zabytków i charakterystycznych miejsc
oraz legend.
Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanych cech.
Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnych emocji i rozpoznawania ich u
innych osób.
Usprawnianie aparatu oddechowego.
Kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych oraz wrażliwości muzycznej.
Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem dinozaurów.
Kształtowanie umiejętności manualnych.
Rozwijanie pomysłowości i aktywności twórczej, poznawanie rożnych form ekspresji
artystycznej – rysowanie węglem.
Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
Rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi.
Kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania, w którym jest mniej,
więcej  i tyle samo.
Doskonalenie umiejętności tworzenia prac technicznych z wykorzystaniem różnych
materiałów.
Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.
Kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych.
Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zabawy parateatralne i dramowe.
Doskonalenie pamięci słuchowej.
Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
Wdrażanie do umiejętności zakończenia rozpoczętej pracy – przełamywanie barier typu „nie
umiem”.
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Dzień Babci i Dziadka

 

Dziś słoneczko jasno świeci,

Zima biała śpiewa

A w przedszkolu przedszkolaki składają życzenia

Wszystkim Babciom, wszystkim Dziadkom

Zdrowia, pomyślności,

Uśmiechów na co dzień i dużo radości

 

 

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/01/GlSVXlvqU_Qt9oGANoQMWVdyxOOM8LCo7_ldcLbbaOqEUsMcmRfBmLvetXCXrTZ7HGPgDHKyCblWINj5LVRZEcWEkdiOBxydstpZgEtsGAwVXMj3KEgy2OXcRwJm1hk51.gif
http://przedszkole31.eu/?p=10121
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2021/01/unnamed.jpg


00:00 00:00

00:00 00:00

00:00 00:00



Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Babć i Dziadków życzą Puchatki 


22 styczeń 2021 [http://przedszkole31.eu/?p=10121] 


Puchatki p.Anna Z

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na
miesiąc styczeń


22 styczeń 2021


Puchatki p.Anna Z
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń

Kształtowanie umiejętności planowania.
Usprawnianie aparatu oddechowego
Doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby.
Rozwijanie wyobraźni dzieci.
Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazu
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
Utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech.
Rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
Doskonalenie umiejętności manualnych (cięcie papieru, mocowanie).
Poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy.
Zapoznanie dzieci z zasadami układania rytmu.
Rozwijanie umiejętności nazywania dni tygodnia.
Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
Zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy: mróz, śnieg,
lód.
Wdrażanie do wypowiadania się na podany temat.
Rozwijanie zdolności manualnych.
Kształtowanie u dzieci postawy dbałości o własne zdrowie.
Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości podczas zabaw konstrukcyjnych.
Rozwijanie u dzieci umiejętności analizy i syntezy głoskowej.
Rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie.
Poszerzenie wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy.
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Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary funkcyjne).
Wyzwalanie u dzieci aktywności pantomimicznej.
Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.
Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci.
Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat dziadka.
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla babci i dziadka.
Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.
Rozwijanie umiejętności rzutu do celu.
Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
Rozwijanie kreatywności dzieci podczas wymyślania zimowego toru przeszkód.
Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
Wspieranie ciekawości dzieci i kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków.
Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego z zimowymi dyscyplinami sportowymi.
Kształtowanie odporności emocjonalnej.
Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.
Kształtowanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia, nazywania jego elementów,
porównywania ich z tym, co znajduje się bliżej i dalej.

 

Zadanie adwentowe od Misiowej Mamy ;o)


23 grudzień 2020


Puchatki p.Anna Z
Wykonaliśmy wspólnie świąteczny łańcuch przyjaźni ;o)
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Ozdabiamy pierniczki ;o)


23 grudzień 2020


Puchatki p.Anna Z
Poza wizytą Świętego Mikołaja na Puchatki tego dnia czekał jeszcze jeden prezent i związane z nim
poważne zadanie:
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07 XII 2020 Mikołajki


23 grudzień 2020


Puchatki p.Anna Z

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na
m-c grudzień


13 grudzień 2020


Puchatki p.Anna Z
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień
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Wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych.
Kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach.
Rozwijanie u dzieci umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania.
Kształtowanie sprawności fizycznej przez wzmocnienie mięśni stóp.
Organizowanie sytuacji sprzyjającej wykorzystywaniu posiadanych sprawności i umiejętności.
Zapoznanie dzieci z zadaniami i funkcjami urzędu pocztowego.
Poszerzanie słownika dzieci o pojęcie
Wdrażanie dzieci do posługiwania się adresem.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
Uświadomienie dzieciom, jak można pomagać innym.
Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów związanych ze świętami.
Rozwijanie u dzieci wyobraźni przestrzennej.
Uświadomienie dzieciom, że to co jemy ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie.
Rozwijanie u dzieci małej motoryki, usprawnianie palców i dłoni w czasie zajęć poświęconych
przygotowaniu jedzenia (wałkowanie, mieszanie, ugniatanie).
Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci o wyrazy związane z pracą krawcowej i krawca.
Kształtowanie u dzieci umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.
Kształtowanie u dzieci umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych.
Wspomaganie dzieci, aby dokończały rozpoczętą pracę.
Rozwijanie u dzieci umiejętności planowania działań.
Doskonalenie u dzieci umiejętności pracy zespołowej.
Budzenie szacunku dzieci dla pracy ludzi z różnych zawodów.
Rozwijanie u dzieci procesów spostrzegania poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic w
wyglądzie konkretnych przedmiotów i ich odpowiedników na ilustracjach.
Kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyku sprzątania po sobie.
Kształtowanie u dzieci umiejętności grupowania obiektów według podanej cechy.
Zapoznanie dzieci z tradycją ozdabiania choinki.
Doskonalenie u dzieci umiejętności prawidłowego, bezpiecznego posługiwania się sztućcami.
Rozbudzenie u dzieci zainteresowania książką, literaturą dla dzieci.
Rozwijanie percepcji słuchowej dzieci, poprzez powtarzanie usłyszanego rytmu.
Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała, ćwiczenie równowagi.
Kształtowanie u dzieci umiejętności interpretacji utworu muzycznego i scenicznego za pomocą
ruchu.
Kształtowanie u dzieci poczucia pewności siebie.
Utrwalenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych.
Kształtowanie u dzieci umiejętności słuchania innych, nieprzerywania w trakcie czyjejś
wypowiedzi.
Wdrażanie dzieci do umacniania poczucia własnej wartości.
Kształtowanie u dzieci umiejętności formułowania życzeń świątecznych.
Kształtowanie u dzieci poczucia jedności i wspólnego dążenia do wyznaczonego celu.
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