ZAMIERZENIA NA MIESIĄC
Listopad 2020
GRUPA VII
I. Blok tematyczny: Zapraszamy na przedstawienie
 Wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem treści utworu literackiego
 Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doświadczeń
 Rozbudzanie twórczej wyobraźni i tworzenie własnych wzorów
 Utrwalenie znajomości bajek
 Wzbogacanie wiedzy i przeżyć dzieci poprzez kontakt z literaturą dziecięcą
 Rozpoznawanie i nazywanie bohaterów wybranych bajek
 Rozumienie wieloznaczności słowa kultura
 Rozumienie konieczności przestrzegania zasad właściwego zachowania się podczas
trwania przedstawienia
 Kształtowanie umiejętności społecznych: empatii, dostrzegania potrzeb innych
 Doskonalenie umiejętności odczytywania symboli graficznych
II. Blok tematyczny: Ciekawe, dlaczego…
 Utrwalenie nazw i budzenie szacunku do symboli narodowych: godła, flagi, hymnu
 Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
 Zapoznanie z mapą Polski, położeniem stolicy, biegiem i nazwą najdłuższej rzeki
 Rozumienie zjawiska powstawania cienia
 Kształtowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu – segregowanie odpadów
 Rozwijanie wrażliwości na otaczający świat i poczucia odpowiedzialności za jego
wygląd
 Poznanie rodzajów odpadów i ich wpływu na środowisko
 Rozumienie pojęcia: recykling
III. Blok tematyczny: Mój zwierzak
 Poznanie różnych gatunków zwierząt żyjących w gospodarstwie wiejskim
 Poznanie korzyści, jakie człowiek czerpie z hodowli zwierząt
 Uświadomienie pomocnej roli psa w życiu człowieka
 Tworzenie trwałych nawyków niesienia pomocy opuszczonym zwierzętom
 Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za los zwierząt
 Poznanie pracy weterynarza
 Usystematyzowanie wiadomości na temat hodowli zwierząt domowych
 Budzenie ciekawości poznawczej oraz pozytywnych przeżyć związanych z hodowlą
 Kształtowanie poczucia odpowiedzialności, kształtowanie opiekuńczego stosunku
wobec zwierząt
 Doskonalenie umiejętności klasyfikacji
 Utrwalanie poznanych liter, próby odczytywania wyrazów
 Tworzenie zbiorów na podstawie wybranej cechy przedmiotu
IV. Blok tematyczny: Dzień pluszowego misia
 Kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek
 Doskonalenie umiejętności współdziałania w zabawie










Poznanie bohaterów książek i filmowych opowieści o misiach
Zapoznanie z wyglądem i trybem życia niedźwiedzi
Rozwijanie zainteresowań światem zwierząt
Poznanie litery m, M, drukowanej i pisanej
Doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów
Utrwalanie kształtu poznanej litery
Porównywanie liczebności – określanie, o ile więcej, o ile mniej
Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach

„Katechizm polskiego dziecka” Władysław Bełza
Kto ty jesteś?
Polak mały!
Jaki znak twój?
Orzeł biały!
Gdzie ty mieszkasz?
Między swymi!
W jakim kraju?
W polskiej ziemi!
Czym ta ziemia?
Mą ojczyzną!
Czym zdobyta?
Krwią i blizną!
Czy ją kochasz?
Kocham szczerze!
A w co wierzysz?
W Polskę wierzę!

