Grupa
Wiewiórki
Zamierzenia dydaktyczne na miesiąc:
LISTOPAD

Czy kujawiak może tańczyć
krakowiaka?
Termin realizacji: 01-05.11.2021r.
W tym tygodniu dzieci:
- Dowiedzą się jak wyglądają polskie stroje ludowe,
-Zapoznają się z muzyką ludową,
-Dowiedzą się czym jest legenda i poznają kilka polskich legend,
-Dowiedzą się jak zmieniał się wygląd pluszowego misia na przestrzeni lat,
-Poznają piosenkę „Wyprawa Miśka”
-Będą doskonalić umiejętność słuchania ze zrozumieniem,
-Poznają literkę „D”,
-Zapoznają się ze znakami większości i mniejszości,
- będą ćwiczyć porównywanie zbiorów,
-Będą rozwijać swoją sprawność fizyczną, umiejętność odtworzenia rytmu oraz
poczucie równowagi,
-rozwiną poczucie własnego ciała,
- Będą rozwijać swoje umiejętności plastyczne i doskonalić precyzję w posługiwaniu
się nożyczkami,
- Będą rozwijać aparat artykulacyjny,
- będą ćwiczyć umiejetność szybkeigo zapamiętywania,
- zapoznają się z brzmieniem gwary kaszubskiej i góralskiej,
- będą rozwijać umiejętność analizy sluchowej wyrazów,
- będą rozwijać percepcję wzrokową,
- wzbogacą swoją wiedzę na temat regionów Polski,

"Wyprawa Miśka"
sł. i muz. Krystyna Gowik

Pewien Misiek postanowił zwiedzić kraj nasz cały,
Więc mu mam razem z siostrą plecak spakowały.
Teraz Misiek, podskakując, do pociągu wsiada
I z plecaka smakołyki zjada, zjada, zjada!
Ref.: Zwiedza Misiek Polskie, wszystkim śle buziaka
I z wawelskim smokiem tańczy krakowiaka.
W górach je oscypki, a nad morzem rybki.
Gdy Warszawę mija – z Syrenką piątkę przybija!
Gdy Warszawę mija – z Syrenką piątkę przybija!
Gdy po górach powędrował, wskoczył do jeziora.
Zwiedził zamki no i zgłodniał. Coś przekąsić pora!
Zajrzał szybko do plecaka, a tam pusto prawie,
Więc pomyślał, że zje obiad w stolicy, w Warszawie
Ref.: Zwiedza Misiek Polskę...
Już regiony Polski poznał: Kurpie i Mazury,
Śląsk, Mazowsze i Kaszuby, morze oraz góry.
Jeszcze raz wycieczka taka by się mu przydała,
bo jest piękna nasz Polska i wcale niemała!

Co powinien wiedzieć każdy Polak?
Termin realizacji: 08-12.11.2021r.
W tym tygodniu dzieci:
- Utrwalą wiedzę na temat symboli narodowych
- Będą kształtować umiejętność wypowiadania się na forum grupy,
-Będą kształtować umiejętność logicznego myślenia

-Będą rozwijać umiejętność liczenia,
-Zapoznają się z zapisem cyfrowym liczby 5,
-Zapoznają się z podstawowymi krokami krakowiaka,
-Będą ćwiczyć umiejętność odwzorowania swojego wizerunku, przy użyciu
różnorodnych technik plastycznych,
-Poznają sławnych Polaków, ich życiorysy i zasługi dla Polski,
-Będą uczyć się posługiwania mapą,
-Będą kształtować postawę wdzięczności, doceniania pracy i wysiłku
innych ludzi,
-Dowiedzą się jakie kraje sąsiadują z Polską,
-Będą uczyć się piosenki „Nasz kraj”,
- Będą rozwijać percepcję słuchową,
- będą wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne,
- ułożą historyjkę obrazkową,
- Będą kształtować umiejętność globalnego odczytywania wyrazów,
- Będą rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową,

"Nasz kraj"

sł. i muz. Jolanta Kucharczyk

W sercu Europy jest taki piękny kraj,
Kraj, w którym od lat wielu żyjemy ty i ja.
Tu rzeka Wisła płynie od gór aż do morza,
Przez miasta, wioski, lasy i urodzajne pola.
Ref.: Gdzie biało-czerwona flaga powiewa,
A w godle dumny orzeł baiały,
Hymn narodowy każdy Polak śpiewa,
Tam Polska, kraj nasz kochany.
Tyle lat w niewoli i tyle o nią walk,
Lecz teraz niepodległa i wolna, piękna tak.
A dzisiaj polska ziemia szczęśliwa, bezpieczna,
Więc jestem taki dumny, że właśnie tutaj mieszkam.
Ref.: Gdzie biało-czerwona flaga...
Polska słynie z tego, że kuchnię pyszną ma,
tradycje i zwyczaje już każde dziecko zna.
Muzyka jest tu piękna: raz skoczna, raz smutna,
Fryderyk Chopin sławił ja w walcach i mazurkach.

Dlaczego nawet superbohater ma
obowiązki?
Termin realizacji: 08-12.11.2021r.
W tym tygodniu dzieci:
-Dowiedzą się jakie jest pokrewieństwo między członkami rodziny,
-Dowiedzą się jakie są różnice między prawami i obowiązkami
-Dowiedzą się jakie są prawa i obowiązki dzieci,
- Będą rozwijać umiejętności słowotwórcze,
- będą stymulować zmysł dotyku,
- Będą kształtować prawidłowy tor oddechowy,
-Poznają literę „T”,
- Będą doskonalić umiejętność kodowania informacji,
- Będą doskonalić umiejętność koncentracji uwagi,
-Będą rozwijać swoje kompetencje językowe, uczyć się prawidłowego
budowania zdań,
- Będą rozwijać postawę szacunku do innych ludzi,
-Zapoznają się z cechami trójkąta,
-Będą doskonalić umiejętności klasyfikowania,
-Będą rozwijać swoją sprawność fizyczną, wzmacniać mięsnie tułowia,
-Będę integrować się z rówieśnikami podczas zabaw przy muzyce,
-Będą kształtować umiejętność logicznego myślenia,
-Będą doskonalić precyzję w wycinaniu nożyczkami,
-Będą kształtować umiejętność pracy w zespole.

"Obowiązki"

sł. i muz. Jolanta Kucharczyk

Co dzień rano mama szykuje nam śniadanie,
Zakupy robi tata, pomaga później mamie.
Rodzice wciąż pracują, tak mało czasu mają,
Więc dzieci, tak jak mogą, codziennie pomagają.
Ref.: Mama w kuchni coś szykuje, zmywa, piecze i gotuje.
Siostra chętnie robi pranie, a ja lubię odkurzanie.
Tata w domu coś naprawi, dba o ogród, skosi trawnik.
A brat lubi majsterkować, stare sprzęty reperować.
Nawet babcia z dziadkiem pracować uwielbiają,
Więc kiedy tylko mogą, nam wszystkim pomagają.
Pierogi babcia zrobi i kompot ugotuje,
A dziadek sprzątnie garaż, huśtawkę pomaluje.
Ref.: Mama w kuchni...
A gdy ktoś zapomni o swoich obowiązkach,
ubrania gdzieś rozrzuci i nie chce mu się sprzątać,
to w domu nieprzyjemnie i ciasno, jakoś brudno,
i nic nie można znaleźć, funkcjonować trudno.

Gdzie można spotkać Małą
Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?
Termin realizacji: 22-26.11.2021r.
W tym tygodniu dzieci:
-Dowiedzą się czym jest Układ Słoneczny,
-Dowiedzą się czym jest przyciąganie ziemskie,
-Utrwalą wiedzę na temat gwiazdozbiorów i planet,
-Będą ćwiczyć tworzenie i przeliczanie zbiorów,
- Będą usprawniać prawidłowy tor oddechowy,
-Poznają zapis graficzny liter „k”,
- Będą ćwiczyć umiejętność kontynuowania sekwencji
- Będą kształtować ekspresję ruchową,
-Dowiedzą się, kiedy należy używać wielkiej litery,
-Będą ćwiczyć pamięć poprzez naukę piosenki,
-Będą kształtować poczucie rytmu i ćwiczyć wszystkie partie mięśni,
-Będą kształtować umiejętności plastyczne,
- Zapoznają się z zapisem graficznym cyfry 6,
-Będą kształtować umiejętność szeregowania,
-Dowiedzą się czym jest ciekawość,
-Będą kształtować umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji,
- Będą rozwijać umiejętności plastyczno-techniczne,
-Dowiedzą się do czego służy teleskop
- Będą kształtować umiejętność pracy w zespole.

"Kosmiczne niedźwiedzie"
sł. i muz. Krystyna Gowik

Na północnym niebie mieszkają niedźwiedzie,
Znane wszystkim do tej pory jako gwiazdozbiory.
Tuli swoje dziecko Wielka Niedźwiedzica,
A na Ziemi wielu ludzi widok ten zachwyca.
Ref.: Na niebie wcale nie jest nudno, ciągle coś się dzieje!
Przed meteorem uciec trudno i wiatr kosmiczny wieje!
Chroni mama niedźwiedzica małego niedźwiadka swego,
I robi z nim babki z pyłu kosmicznego
I robi z nim babki z pyłu kosmicznego.
Pomagają mamie przyjazne planety,
Ciocia Wenus łapie dla niej gwiazdki i komety.
Bawi się radośnie Mała Niedźwiedzica,
Wujek Jowisz biega z nią po kosmicznych ulicach.
Ref.: Na niebie wcale nie jest nudno...
Mleczna Droga daje im mleko kosmiczne.
Zamiast płatków tam wsypała srebrne gwiazdki liczne.
A gdy wieczór późny, spać już dawno trzeba,
płynie cicha kołysanka od całego nieba.

