ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
NA LISTOPAD 2017R. DLA GRUPY „BIEDRONKI”
Zapoznanie z nazwą nowego miesiąca. Zastanowienie się nad znaczeniem powiedzenia „Listopad, bo
liść opadł…”. Obserwacja zmian zachodzących jesienią w przyrodzie. Dostrzeganie wartości estetycznych,
charakterystycznymi dla aktualnej pory roku – jesieni. Nazywanie zjawisk zachodzących w przyrodzie:
opady deszczu, mżawka, wiatr, kałuże, błoto, mrok, zachmurzenie, szron, szadź. Uświadomienie sobie, że
koniecznie trzeba dostosować ubiór do temperatury i warunków pogodowych.
Ćwiczenie sprawności manualnej poprzez rysowanie, kolorowanie, zabawy manipulacyjne i
konstrukcyjne, malowanie, lepienie, klejenie, wycinanie, ćwiczenia grafomotoryczne, w tym pisanie
poznanych liter i cyfr.
Zapoznanie się z instrumentami perkusyjnymi, nowymi piosenkami, tańcami i muzyką poważną.
Poznanie wierszy, zagadek, rebusów, rymowanek, legend i opowiadań dotyczących omawianych
tematów.
Ćwiczenie swojej sprawności fizycznej podczas licznych zabaw i gier ruchowych oraz ćwiczeń
porannych i gimnastycznych, a także uczestniczenia w zajęciach z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej.
Doskonalenie umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej słów o prostej budowie fonetycznej.
Poznanie kolejnych liter: „D”, „d”, „D”, „d”, „I”, „i”, „I”, „i”, „L”, „l”, „L”, „l”, „E”, „e”, „E”, „e”, „G”, „g”,
„G”, „g”. Wskazywanie i zaznaczenie poznanych liter w tekście oraz odczytywanie globalnie wyrazów i
krótkich zdań.
Rozwijanie pojęć matematycznych tj.: porządkowanie zbiorów i porównywanie ich liczebności,
przeliczanie (w zakresie 10) działając na konkretach, stosowanie określeń z/od prawej/lewej strony,
ustalenie ułożenia dwóch obiektów względem siebie, grupowanie przedmiotów. Poznanie nowych figur
geometrycznych: kwadratu i prostokąta. Zapoznanie z aspektem kardynalnym i porządkowym liczby „3”,
„4” i „5” oraz nauka pisania ww. cyfr.
Zapoznanie ze znaczeniem Święta Niepodległości. Podkreślenie roli i znaczenia służby żołnierza
polskiego. Budzenie poczucia przynależności narodowej poprzez uświadomienie znaczenia słów: mój kraj,
moja Ojczyzna; zaznajomienie z godłem Polski i barwami państwowymi, hymnem narodowym, z zarysem
mapy Polski, z biegiem Wisły; wykorzystanie legend o powstaniu państwa polskiego.
Poznanie i utrwalenie nazwy miesiąca w oparciu o wiersz „Listopad” – Domeradzkiego W.:

Listopad liśćmi płacze
za przeminionym latem.
Wiatr biegnie szosą nieba,
popędzają chmury batem.
Jesienne słońce blade
wyzłaca igły sosnom.
A las jesienny szumi
jak potok górski wiosną.

Tematy kompleksowe:
1. Domy i domki.
2. Z naszej przeszłości.
3. Nasze zabawy.
4. Ale kino.
5. Skarby ziemi.

