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94 URODZINY GDYNI –
AKADEMIA W WYKONANIU
SMERFÓW
10.02.2020 nasze miasto obchodziło swoje 94 urodziny,
z tej okazji postanowiliśmy przygotować akademię na temat naszej Gdyni,
na którą zaprosiliśmy całą społeczność przedszkolną.

19 luty 2020

Smerfy

p.Anna

 Dodaj komentarz

Zebranie dla rodziców !
18 luty 2020

Smerfy

p.Anna
Drodzy Rodzice,

W dniu 25.02.2020 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali grupy VI – „Smerfy”
odbędzie się zebranie podsumowujące pracę w I semestrze roku szkolnego 2019/2020.
ps. Spotkanie dla rodziców bez obecności dzieci

Wycieczka do Izby
Kaszubskiej w Szkole
Podstawowej nr 10

8 luty 2020

Smerfy

p.Anna

 Dodaj komentarz

ZAMIERZENIA
WYCHOWAWCZO –
DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC
LUTY W GRUPIE VI
3 luty 2020

Smerfy

p.Anna

• rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci; rozwijanie koordynacji
wzrokowo-ruchowo-słuchowej; wprowadzenie litery: B, b na przykładzie wyrazu balon; N,
n na przykładzie wyrazu noga; P, p na przykładzie wyrazu pralka.
• kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze; przypomnienie zasad bezpiecznego i
higienicznego oglądania telewizji; rozwijanie kompetencji językowych przez
rozpoznawanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie
fonetycznej;
• rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia; doskonalenie
kompetencji matematycznych przez segregowanie i rozdzielanie symboli graficznych
według przyjętego kryterium;
• poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend; rozwijanie kompetencji
językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach; uświadamianie czym różni się
legenda od bajki i baśni;
• wie jak nazywa się miasto w którym mieszka;
• wie, że Gdynia obchodzi swoje 94 urodziny;
• zna adres swojego zamieszkania i zna charakterystyczne miejsca i symbole Gdyni
(herb, flaga);
• poznaje pojęcia: skwer, bulwar, herb
• ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie postrzegania wzrokowego przez wyróżnianie i
nazywanie elementów ilustracji;
• utrwalanie informacji o pracy krawcowej, szewca; rozwijanie umiejętności
matematycznych przez mierzenie długości; wprowadzenie liczby 10;
• podejmowanie samodzielnych aktywności i uczestniczenie w zabawach tematycznych;
porównywanie liczebności zbiorów;
• poszerzenie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie, uzupełnianie
ilustracji według podanego wzoru;
• rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez zabawy taneczne;
rozwijanie kompetencji językowych; kształtowanie słuchu fonematycznego przez
określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
• rozwijanie kompetencji samodzielnego uczenia się z różnych źródeł; wspomaganie
rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier
planszowych; doskonalenie umiejętności odczytywania symboli i posługiwania się nimi;
• poszerzanie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią (węgiel, bursztyn, sól);
poszerzanie wiedzy na temat źródeł złóż w Polsce; stosowanie umiejętności ważenia
przedmiotów w zabawie;
• rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej przez tworzenie własnego pisma
obrazkowego; doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów słuchowo-ruchowych;
• wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego eksperymentowania,
rozwijanie spostrzegania przez wskazywanie różnic między obrazkami i wyrazami;
• poszerzenie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa; doskonalenie umiejętności
orientowania się na kartce papieru; rozwijanie pamięci wzrokowej;
• wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej; doskonalenie umiejętności
dokonywania analizy sylabowej;
• poszerzanie wiedzy na temat sposobu działania radia, telewizora i telefonu;
doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji; rozwijanie słuchu
fonematycznego przez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
• utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym; wspomaganie rozwoju
intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas tworzenia i rozgrywania gier
planszowych;
• pobudzanie kreatywnego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego; zachęcanie
do eksperymentowania; rozwijanie kompetencji językowych przez określanie głoski w
nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej.

PIOSENKA „SPACER PO TRÓJMIEŚCIE”
Ref. Dziś na spacer po Trójmieście
Mogę wybrać się nareszcie.
Zwiedzę miejsca ukochane
I zabytków całą gamę.
Pewnie długie to chodzenie
Zmęczy nogi me szalenie,
Ale wcale to nie szkodzi,
Gdy się po Trójmieście chodzi.
I. W Gdyni także jest wesoło
I atrakcji mnóstwo wkoło:
Skwer Kościuszki, port jachtowy
„Dar Pomorza” zabytkowy,
Są tawerny, marynarze,
Można chodzić po bulwarze
Albo usiąść też na plaży
I cudownie się rozmarzyć.
Ref. Dziś na spacer po Trójmieście…
PIOSENKA „MORZE NASZE MORZE”
Chociaż każdy z nas jest młody
lecz go starym wilkiem zwą.
My, strażnicy Wielkiej Wody,
marynarze polscy to.
Morze, nasze morze,
wiernie ciebie będziem strzec.
Mamy rozkaz cię utrzymać,
albo na dnie, na dnie twoim lec,
albo na dnie z honorem lec.
Żadna siła, żadna burza
nie odbierze Gdyni nam.
Własna flota, choć nieduża,
strzeże czujnie portu bram.
Morze, nasze morze,
wiernie ciebie będziem strzec.
Mamy rozkaz cię utrzymać,
albo na dnie, na dnie twoim lec,
albo na dnie z honorem lec.
PIOSENKA „MORZE, MOJE MORZE”
Hej me Bałtyckie morze,
Wdzięczny ci jestem bardzo.
Toś ty mnie wychowało,
Toś ty mnie wychowało
Szkołeś mi dało twardą.
Toś ty mnie wychowało,
Toś ty mnie wychowało
Szkołeś mi dało twardą.
Szkołeś mi dało twardą,
Uczyłoś łodzią pływać,
Żagle pięknie cerować
Żagle pięknie cerować,
Codziennie pokład zmywać.
Żagle pięknie cerować
Żagle pięknie cerować,
Codziennie pokład zmywać.
Codziennie pokład zmywać
Od soli i od kurzy,
Mosiądze wyglansować,
Mosiądze wyglansować,
W ciszy, czy w czasie burzy.
Mosiądze wyglansować,
Mosiądze wyglansować,
W ciszy, czy w czasie burzy.

W KARNAWALE SAME BALE

3 luty 2020

Smerfy

p.Anna

 Dodaj komentarz

Dzień Babci i Dziadka –
22.01.2020 godz. 15:30
16 styczeń 2020

Smerfy

p.Anna

Serdecznie zapraszamy
Kochane Babcie i Wspaniałych Dziadków
na uroczystość z okazji Ich święta
która odbędzie się w środę 22 stycznia
o godzinie 15:30 w sali grupy VI – „Smerfy”.

Drodzy Rodzice,
bardzo prosimy o przygotowanie na uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”
tych samych strojów co na jasełka.

Zamierzenia na styczeń
1 styczeń 2020

Smerfy

p.Edyta

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne w grupie „SMERFY”:
zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych (dwie półkule Ziemi);
poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu;
poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu; rozwijanie
umiejętności rozumienia pojęcia czas; doskonalenie umiejętności działania
zgodnie z instrukcją obrazkową; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez
ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów;
utrwalenie informacji o cykliczności pór roku; rozwijanie postrzegania
wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami; doskonalenie
wiedzy dzieci na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu;
rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw
miesięcy w roku i informacji o ich przemienności; doskonalenie umiejętności
rozumienia przysłów; rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez
wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami;
utrwalenie nazw dni tygodnia i ich przemienności; doskonalenie umiejętności
posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze;
utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia; rozwijanie pamięci poprzez
omawianie tygodniowego kalendarza aktywności grupy oraz odtwarzanie
informacji w nim zawartych;
rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami
związanymi z zimowym krajobrazem; wprowadzenie liczby i cyfry 8 w aspekcie
kardynalnym, porządkowym i miarowym;
wprowadzenie litery U, u; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
czytanego tekstu; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę
głosek w słowach;
rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozróżnianie i nazywanie figur
geometrycznych: koło i trójkąt; rozwijanie umiejętności matematycznych i
percepcji wzrokowej poprzez segregowanie, rozdzielanie symboli graficznych
według przyjętego kryterium;
rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych
i nieodwracalnych w przyrodzie; rozwijanie kompetencji językowych poprzez
analizę i syntezę głosek w słowach; utrwalenie informacji o sposobach chronienia
swego ciała przed mrozem i wiatrem;
odtwarzanie rytmów ruchowo – słuchowo – wzrokowych; rozwijanie koordynacji
wzrokowo – ruchowej poprzez zabawy ruchowe, naśladowanie sposobu poruszania
się zwierząt;
doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych; rozwijanie myślenia
przyczynowo-skutkowego;
stosowanie pojęć: wcześniej, później, obecnie; doskonalenie sprawności
grafomotorycznej; doskonalenie umiejętności wyróżniania figury z tła;
doskonalenie umiejętności dramowych i pantomimicznych;
rozwijanie umiejętności manualnych przy wykonywaniu upominku dla babci;
uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
określanie kierunków na kartce papieru; rozwijanie sprawności manualnej;
kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek);
wprowadzenie litery S, s; określanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
podczas zimowych zabaw;
przypomnienie zasad bezpiecznej zimowej zabawy; rozróżnianie i nazywanie figur
geometrycznych: kwadrat, prostokąt; rozwijanie kompetencji językowych poprzez
analizę i syntezę głosek w słowach związanych z zabawami zimowymi;
wprowadzenie liczby i cyfry 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez zabawy ruchowe;
poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane ze sportami
zimowymi;
doskonalenie pamięci; rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez
uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych;
rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad fair play podczas zawodów
grupowych; tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów według określonych 2 – 3
cech.

Smerfy
30 sierpień 2017

Smerfy

ilnicki

Ta strona poświęcona będzie grupie Smerfów. Tu znajdą Państwo w przyszłości
wszystkie informacje.
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