ZAMIERZENIA NA MIESIĄC Listopad 2018
GRUPA IV
I. Blok tematyczny: Lubię bajki
 rozwijanie sprawności motorycznej
 konstruowanie gry matematycznej
 kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 rozwijanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
 układanie kompozycji z gałązek i listków
 obserwowanie zmieniającej się przyrody
 integracja grupy przedszkolnej
 rozwijanie umiejętności wypowiadania się
 poszerzanie słownictwa
 ćwiczenie orientacji wzrokowo-ruchowej
 rozwijanie zdolności manualnych
 zwracanie uwagi na różnice i podobieństwa w wyglądzie
 kształtowanie postaw tolerancji wobec innych
 uwrażliwianie na piękno muzyki
 poznanie bajek i baśni dla dzieci
II. Blok tematyczny: Jestem Polakiem
 Poznanie legend związanych z Polską oraz jej stolicą
 Rozwijanie sprawności ruchowej
 Poznanie znaczenia słowa stolica
 Zapoznanie z kolorami flagi oraz godła Polski
 Rozwijanie postawy patriotycznej
 Porównywanie wysokości budowli
 Nauka śpiewu Hymnu „Mazurka Dąbrowskiego”
 Zapoznanie z Krakowem oraz legendą o Smoku Wawelskim
 wdrażanie do dbałości o porządek
 ćwiczenie czynności samoobsługowych
 usprawnianie motoryki małej
 Prezentacja zdjęć strojów do krakowiaka, poloneza, mazura, oberka i kujawiaka
 uwrażliwianie na piękno muzyki
 wspieranie procesów myślowych
III. Blok tematyczny: Projekt woda
Cele projektu:

Kształtowanie postaw proekologicznych
Konstruowanie wiedzy nt właściwości i roli wody
Kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji
Doskonalenie umiejętności formułowania pytań
Wzbogacanie słownictwa dzieci związanego z tematem projektu
Kształtowanie umiejętności pracy w grupach
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci
Dzielenie się spostrzeżeniami w formie plastycznej i słownej
Rozwijanie umiejętności wnioskowania, kształtowanie myślenia przyczynowo –
skutkowego
IV. Blok tematyczny: Pluszowy miś
 ćwiczenie sprawności grafomotorycznej
 liczenie w zakresie 4
 wykonanie instrumentu
 kształtowanie prawidłowej postawy ciała
 doskonalenie umiejętności odróżniania fikcji od realnej rzeczywistości
 doskonalenie mowy
 poznanie specyfiki zawodu lekarza
 doskonalenie umiejętności śpiewania
 przypomnienie i utrwalenie piosenek
 obserwacja otaczającej przyrody, zwrócenie uwagi na zachodzące w niej zmiany w związku
z porą roku
 przypomnienie pór roku
 klasyfikowanie przedmiotów według przeznaczenia
 rozwijanie percepcji wzrokowej
„Misiu, przegoń straszne sny”

Misiu, przegoń straszne sny, straszne sny.
Misiu, nie bądź na mnie zły, nie bądź zły.
Teraz przytul do mnie się, przytul się.
Misiu, misiu, kocham Cię, kocham Cię

„Niedźwiedź” Jan Brzechwa

Proszę Państwa, oto miś,
Miś jest bardzo grzeczny dziś,
Chętnie Państwu łapę poda,
Nie chce podać? – a to szkoda!

