Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc styczeń 2021 r.
Grupa IV
I. Blok tematyczny : W krainie bajki







Przypomnienie popularnych bajek dla dzieci. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
Utrwalanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i wypowiadania się na ich
temat
Konstruowanie prostej gry matematycznej. Przestrzeganie reguł gry (np. spokojne czekanie
na swoją kolej, radzenie sobie w sytuacji wygranej lub porażki)
Kształtowanie umiejętności dzielenia prostych wyrazów na sylaby
Ilustrowanie ruchem muzyki i śpiewanie piosenek
Posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi: malowanie, rysowanie, wyklejanie

II. Blok tematyczny : W karnawale bawimy się wspaniale
 Poznanie tradycji karnawałowych. Stwarzanie okazji do wspólnej zabawy.
 Rozumienie i stosowanie pojęcie para
 Stosowanie określenia stosunków przestrzennych, np.: nad, pod, wyżej, niżej, na prawo, na
lewo
 Odgrywanie ról w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem
 Aktywny udział w zabawach ruchowych przy muzyce

III. Blok tematyczny : Dzień Babci i Dziadka








IV.








Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach
Uświadomienie dzieciom znaczenia słowa ,,rodzina”, miejsca jakie zajmuje w niej babcia
i dziadek – rodzice naszych rodziców
Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych
Odczytywanie przepisu kulinarnego zapisanego w postaci prostych symboli
Umożliwienie wykonania własnoręcznie prezentów
Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
Przygotowanie uroczystości z okazji święta babci i dziadka – łączenie różnych form ekspresji
twórczej: muzyka, ruch, słowo

Blok tematyczny : Kodeks czterolatka
Przypomnienie zasad Kodeksu Przedszkolaka i stosowanie się do nich.
Poczuwanie się do odpowiedzialności za siebie i innych, współdziałanie w zespole, rozwijanie
postawy empatii
Grupowanie przedmiotów w sensowny sposób
Porównywanie wielkości przedmiotów
Mierzenie długości przedmiotów, używa określeń: dłuższy, krótszy, taki sam
Łączenie przyczyny ze skutkiem, wnioskowanie , objaśnianie kolejności zdarzeń
w historyjkach obrazkowych

Bal w przedszkolu

Dzień Babci

1.Bal w przedszkolu dzisiaj,
wyszły z szafy misie
i proszą laleczki
do miłej poleczki.
Mała, złota trąbka
wyskoczyła z kątka,
„Tru- tu- tu” – powiada –
zatrąbię Wam rada”.

Babcia to są miłe ręce,
książka, herbata słodka,
Śmieszne słowa w dawnej piosence,33
suknia dla lalki i szarlotka.
Babcia to bajka, której nie znamy,
pudełeczka, perfumy, włóczka,
babcia to mama mojej mamy,
a ja jestem jej wnuczka.

Ref.: Hopsa, hopsa, dana, dana,
zabawa udana.
Hopsa, hopsa, hola, hola,
poleczka z przedszkola.

Anna Kamieńska

2. Wesoły pajacyk,
kiedy to zobaczył,
dzwoneczkami brzęknął
i zatańczył pięknie.
Piłka w lila kratki
wyskoczyła z siatki,
„Choć jestem okrągła,
tańczyć będę mogła.”

Mój dziadzio jest dobry,
mój dziadzio wszystko naprawia:
gdy się zepsuje światło albo maszyna
do szycia albo dzwonek przy drzwiach.
Mój dziadzio umie zrobić latawca,
a nawet łuk i strzały.
Patrz, dziadziu, zepsuł się księżyc!
Niedawno był okrągły, a dziś jest cały
wyszczerbiony.
Napraw księżyc, dziadziu!

Ref.: Hopsa, hopsa, dana, dana...
muzyka: Franciszka Leszczyńska
słowa nieznanego autora

Mój Dziadzio
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