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Kształtowanie prawidłowego chwytu
pisarskiego podczas rysowania
przeliczanie elementów w zbiorach

GRUPA III
I. Blok tematyczny: Szczęśliwego Nowego
Roku!
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Rozwijanie sprawności motorycznej
Kształtowanie nawyku prawidłowej
postawy ciała
Wykonywanie prac plastycznych przy
użyciu różnorodnych materiałów
plastycznych
Ćwiczenie celności rzutów
Obserwowanie zmieniającej się przyrody
Integracja grupy przedszkolnej
Rozwijanie umiejętności wypowiadania
się
Poszerzanie słownictwa
Ćwiczenie orientacji wzrokowo-ruchowej
Rozwijanie zdolności manualnych

II. Blok tematyczny: Sport zimą
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Doskonalenie umiejętności respektowania
zasad zabaw w grupie
Kształtowanie umiejętności wypowiadania
się na dany temat
Utrwalanie umiejętności przeliczania do 6
Klasyfikowanie elementów garderoby do
odpowiedniej pory roku
Doskonalenie motoryki dużej
Wykonywanie ćwiczeń usprawniających
motorykę małą
Wykonywanie eksperymentów
graficznych farbą
Rozwijanie umiejętności uważnego
słuchania utworów czytanych przez
nauczyciela
Poszerzanie słownictwa

III. Blok tematyczny: Moi dziadkowie
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Rozwijanie logicznego myślenia
Kształtowanie nawyku prawidłowej
postawy ciała
Rozwijanie sprawności motorycznej
Obserwacja przyrodnicza
Uczestniczenie w zabawach integrujących
grupę
Przygotowanie laurek dla dziadków
Doskonalenie umiejętności wypowiadania
się na dany temat

IV. Blok tematyczny: Zabawa karnawałowa
•
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usprawnianie motoryki małej
obserwacja otaczającej przyrody,
zwrócenie uwagi na zachodzące w niej
zmiany w związku z porą roku
• ćwiczenie kierunków w przestrzeni
• dostrzeganie zmian charakteru w muzyce
• poznanie zawodu krawcowej
• doskonalenie umiejętności wypowiadania
się na dany temat
• zapoznanie z ideą karnawału
• integrowanie grupy
• wycinanie nożyczkami
• wykonanie pracy plastycznej przy użyciu
różnorodnych materiałów
V. Blok tematyczny: Wiele kształtów
dookoła
• ćwiczenie sprawności grafomotorycznej
• układanie kompozycji geometrycznej
• doskonalenie umiejętności przeliczania
elementów zbiorów
• wyszukiwanie kształtów w najbliższym
otoczeniu
• doskonalenie umiejętności wypowiadania
się na dany temat
• poznanie figur geometrycznych: koło,
trójkąt, kwadrat, prostokąt
• uważne słuchanie utworów czytanych
przez nauczy doskonalenie umiejętności
szybkiego reagowania na sygnał
• rozwijanie sprawności ruchowej
• klasyfikowanie według 1 cechy
• rozwijanie koordynacji wzrokoworuchowej

„Julianka”
Moja Julianko, klęknij na kolanko,
podeprzyj się w boczki,
chwyć się za warkoczyki.
Umyj się, uczesz się
i wybieraj, kogo chcesz.

