ZAMIERZENIA NA MIESIĄC - Wrzesień 2020
Grupa „Żyrafy”
I.

Blok tematyczny: Moje przedszkole
•
•

Wdrażanie do uważnego słuchanie tekstu literackiego
Rozbudzanie ciekawości poznawczej
• Określenie norm i zasad obowiązujących w przedszkolu
• Kształtowanie wyobraźni i ekspresji plastycznej
• Utrwalenie nawyku odkładania zabawek na ich miejsce
• Kształtowanie analizy sylabowej

II.

Blok tematyczny: Ja ty to my
•
•
•
•
•
•

Wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiadania się
Ćwiczenia słuchu fonematycznego, zapoznanie z literą A
Kształtowanie rozumienia pojęć: przyjaciel, przyjaźń
Uwrażliwienie na potrzeby innych
Rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych
Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji za pomocą słów i mimiki
twarzy
• Wzbudzanie postawy empatii

III.

Blok tematyczny: To jestem ja
•
•
•
•
•
•
•

IV.

Blok tematyczny: Lecą liście kolorowe
•
•
•
•
•
•
•

V.

Wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem treści opowiadania
Kształtowanie u dziecka wiary w siebie i własne możliwości
Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez oglądanie dzieł sztuki
Rozwijanie myślenia matematycznego, zapoznanie z cyfrą 1
Doskonalenie płynności ruchów ręki
Rozwijanie zainteresowań otaczającym światem
uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym
otoczeniu

Kształtowanie świadomości przemijania czasu- występowania pór roku
Rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków warzyw i owoców
Porównywanie kształtu i wielkości owoców
Uwrażliwianie zmysłów: smaku, wzroku, węchu, dotyku
Wdrażanie do zdrowego odżywiania się
Motywowanie do logicznego myślenia
Budzenie zainteresowania czytaniem, poznanie litery O

Blok tematyczny: Róbmy koło, bawmy się wesoło

• Stwarzanie okazji do odkrywania możliwości twórczych
• Utrwalanie kształtu podstawowych figur geometrycznych
• Rozwijanie logicznego myślenia poprzez dostrzeganie regularności w
układzie przedmiotów i kontynuowanie rytmu.
• Stwarzanie okazji do wyrażania emocji za pomocą sztuki
• Pobudzanie twórczej ekspresji ruchowej i plastycznej

Cztery pory roku
Raz spotkały się u krawca Cztery Pory Roku .
Każda chce mieć modną suknię i wiele uroku .
Wiosna pragnie uszyć sobie zwiewną suknię w kwiatki .
Roześmiała się perliście – Stokrotki i bratki!
Lato z werwą zakrzyknęło: – A moja sukienka
Ma być jasna, prosta, lniana i miękka!
Jesień prosi przez godzinę, aby jej utkano
z wrzosów, rosy, mgieł porannych suknię niesłychaną .
Zima, patrząc na to chłodno, tak się odezwała:
– Panie krawcu! Czy gotowa suknia biała?
Proszę jeszcze ją ozdobić brylantami lodu
i przyprószyć lekko szronem tu, z samego przodu .
Krawiec miło się uśmiechnął do czterech pór roku:
– Każda suknia będzie piękna w nadchodzącym roku .
Teresa Massalska

