Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla grupy XII
Biedronki na listopad
Termin realizacji: 02.11 – 05.11.2021 r.
Temat tygodnia: Bezpieczny przedszkolak
Cele:







zwracanie uwagi na higienę i utrzymanie porządku w swoim otoczeniu
rozwijanie mowy, mówienie o swoich potrzebach fizjologicznych
rozwijanie sprawności fizycznej
doskonalenie umiejętności matematycznych
poprawne reagowanie na sygnały dźwiękowe
doskonalenie sprawności manualnej

,,Trzy kolory “

Gdy otwierasz rano oczy
świat kolorów wita Cię
Tak w zabawie, jak i w życiu
ważny przecież kolor jest
Kolor to nie tylko barwy
i znaczenie ważne ma
widzisz je idąc do szkoły
na spacerze goniąc psa
Ref. Gdy czerwone widzisz stój
a zielone śmiało idź
a kolor pomarańczowy
mówi abyś gotów był!
Tekst pochodzi z: https://www.tekstowo.pl/piosenka,qndel,trzy_kolory.html

https://gifyagusi.pl/obrazek/tulipany/bl 1

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla grupy
BIEDRONKI na listopad
Temat tygodnia: „Polska – moja ojczyzna”
Termin realizacji: 9-14.11.2021r.

Cele:


rozwijanie poszanowania dla własnego kraju i ojczyzny



kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji



zapoznanie z symbolami narodowymi

Wiersz pt. „Katechizm polskiego dziecka” W. Bełza

Kto ty jesteś? Polaka mała.
Jaki znak twój? Lilia biała.
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.
Coś ty dla niej? Wdzięczne dziecię.
Coś jej winien? Oddać życie.

http://www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/roznosci-z-niepodleglosci-czyli/

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla grupy XII
Biedronki na listopad
Temat tygodnia: Listopadowy deszcz
Termin realizacji: 15.11 - 19.11.2021 r.

Cele:








doskonalenie sprawności i koordynacji ruchowej
kształtowanie prawidłowego chwytu narzędzi podczas rysowania i kolorowania
usprawnianie motoryki małej i precyzji poprzez manipulację różnymi przedmiotami
recytowanie krótkiego fragmentu tekstu z pamięci
dostrzeganie i kontynuowanie układów rytmicznych
obdarzanie uwagą osób dorosłych oraz rówieśników
przestrzeganie zasad zabaw i gier

Źródło https://www.youtube.com/watch?v=m3X_xds8Enk&ab_channel=Tygryski2011

Temat tygodnia: Poznajemy nasze emocje
Termin realizacji: 22-26.11.2021r.

Cele:
• wdrażanie do rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji
• poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami
• rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
https://pixers.pl/poduszki-relaksacyjne/kciuk-w-gore-emotikon-47002791

„Nie chcę Cię”
Nie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię znać,
Chodź do mnie, chodź do mnie, rękę mi daj
Jedną mi daj, drugą mi daj
I już się na mnie nie gniewaj.
Jedną mi daj, drugą mi daj
I już się na mnie nie gniewaj

https://ciekawe.org/2016/01/27/emotki

