PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC LISTOPAD – GRUPA VII
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:





























Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama tata, brat, siostra.
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
Wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu.
Zapoznanie dzieci z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów.
Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych.
Rozwijanie u dzieci zwinności i równowagi. Kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu.
Pogłębianie więzi rodzinnej.
Doskonalenie małej motoryki.
Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
Rozwijanie spostrzegawczości.
Kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 5.
Doskonalenie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji związanych z pogodą.
Poszerzenie słownika czynnego dzieci o pojęcia dotyczące zjawisk przyrodniczych.
Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie.
Wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i zwierząt.
Rozbudzanie ciekawości świata.
Prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń.
Dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy.
Rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej.
Kształtowanie sprawności manualnej.
Rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowania pogody.
Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
Rozwijanie logicznego myślenia dzieci poprzez rozwiązywanie zagadek słownych.
Rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania.
Rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z rozpoznaniem głosów zwierząt.
















Rozwijanie słownika dzieci przez wprowadzenie pojęć: ssaki, ptaki, ryby – klasyfikowanie zwierząt.
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy na temat swojego ulubionego zwierzęcia.
Poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza.
Kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania.
Rozwijanie umiejętności tanecznych.
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
Poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
Kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody (dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy).
Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 6, Kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w
zakresie 3.
Rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce.
Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.
Doskonalenie umiejętności współdziałania.
Kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt.

Zadania do codziennej realizacji:
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
 Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
 Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
 Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych.
 Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach
samoobsługowych.
 Słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
Temat tygodnia: LISTOPADOWE WSPOMNIENIA
Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy
programowej

Uwagi

Temat tygodnia: LISTOPADOWE WSPOMNIENIA
Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy

1. DLACZEGO ODWIEDZAMY GROBY TYCH, KTÓRZY ODESZLI?

programowej


Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 rozwija umiejętności społeczne;

I: 1, 2, 4, 5, 6,



„Powitanka”.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

8, 9.



 czyta globalnie wyrazy: mama, tata, brat,

II: 1, 2, 6, 7, 8,




„Mama, tata, brat, siostra” – zabawa integracyjna do
piosenki Jadę pociągiem prawdziwym.
Globalne czytanie – część I.
Ojciec Wirgiliusz – zabawa przy piosence.




Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
Pudełko w kwiaty – słuchanie opowiadania.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały

9.

dźwiękowe i słowne, naśladuje ruchy,

IV: 5, 7, 8, 19,



„Dlaczego odwiedzamy groby tych, którzy odeszli” –

śpiewa i tańczy;

21,

siostra;
 bierze udział w zabawach ruchowych,

rozmowa na temat pamięci o zmarłych członkach

 prawidłowego nazywa członków rodziny;

rodziny.

 identyfikuje się z grupą rówieśniczą;
 jest aktywne, ciekawe świata;




„Raz, dwa, trzy baba Jaga patrzy”, „Ciuciubabka” –
zabawy tradycyjne.
Globalne czytanie – część II.
„Co robimy razem?” – wykonywanie książeczki o
rodzinie.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym .
Już kółeczko zrobić czas, Adam siedmiu synów miał,
Dwóm tańczyć się zachciało, Zabawa w parach –
zabawy muzyczno-ruchowe w kręgu.
Globalne czytanie – część III.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.



Wypowiedzi na temat członków rodziny.



Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.







 wycina, podpisuje symbolem, rysuje,
składa, przeciąga przez otwory wstążkę;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 swobodnie wypowiada się na temat
członków rodziny.

9.
III: 2, 3, 4, 5, 8,

Uwagi

Temat tygodnia: LISTOPADOWE WSPOMNIENIA
Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy

2. KTO JEST NA TYM ZDJĘCIU?

programowej


Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 2, 4, 5, 6,



„Powitanka”.

 bierze udział w zabawach ruchowych,

8, 9.



Aseja bum czika bum – zabawa zuchowa.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały

II: 1, 2, 3, 4, 5 ,





„Wyścig piłek” – zabawa ruchowa.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
Fotografie – słuchanie wiersza i wypowiedzi na jego

dźwiękowe i słowne, naśladuje dźwięki i

8, 9.

ruchy, śpiewa i tańczy;

IV: 1, 2, 5, 7,

temat.

 buduje dłuższe wypowiedzi;
 wypowiada się na temat swojej rodziny;



„Kto jest na tym zdjęciu?” – rozmowa na temat rodziny.




Kara pracy – rozwijanie spostrzegawczości, analizy i
syntezy wzrokowej.
„Zaczarowane pudełko” – zabawa twórcza.



Rytmika – zabawy umuzykalniające.

umuzykalniających, oddechowych,





Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Siała baba mak – zabawa z rymowanką.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

ortofonicznych, wyciszających;



Zajęcia wyrównawcze i rozwijające- rysowanie ilustracji
do wiersza.



Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 jest twórcze, wyobraża sobie sugerowane
sytuacje;
 bierze udział w zabawach

 tańczy do muzyki;
 wypowiada się zdaniami;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności.
 rysuje na temat wskazany przez N.

21.

Uwagi

Temat tygodnia: LISTOPADOWE WSPOMNIENIA
Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy
programowej



Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 2, 4, 5, 6,



„Powitanka”.

 bierze udział w zabawach ruchowych,

8.



„Pomagam w domu” – zabawa orientacyjnoporządkowa, naśladowcza.
Ojciec Wirgiliusz – zabawa przy piosence.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Jak to dawniej z praniem, gotowaniem, zmywaniem i

3. OPOWIEŚCI MOJEJ BABCI





sprzątaniem było” – słuchanie opowiadania i rozmowa
na jego temat.


Karta pracy – rozwijanie koordynacji wzrokoworuchowej, spostrzegawczości, sprawności
grafomotorycznej.





„W czym pomaga nam robot kuchenny?” – zapoznanie
ze sprzętem gospodarstwa domowego, jego
możliwościami.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.




Piosenka na chłodne dni – taniec do piosenki.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.



Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały

II: 1, 2, 7, 8, 9.

dźwiękowe i słowne, naśladuje dźwięki i

III: 1, 2, 3, 4, 5,

ruchy, śpiewa i tańczy utrwala zdobytą

8, 9.

wiedzę i umiejętności;

IV: 1, 2, 5, 7,

 wypowiada się, jakie czynności domowe
ludzie wykonywali dawniej;
 wymienia sprzęty gospodarstwa domowego
i jego możliwości;
 prawidłowo i bezpiecznie korzysta z
urządzeń elektrycznych znajdujących się w
domu i przedszkolu;
 tworzy relacje osobowe i organizuje zabawy
w grupie;
 pomaga w zrobieniu soku z marchwi i jabłek
i degustuje go.

21

Uwagi

Temat tygodnia: LISTOPADOWE WSPOMNIENIA
Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy

DZIECIŃSTWA?

4. JAKIE ZNAM ZABAWY MOICH DZIADKÓW Z

programowej


Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 2, 4, 5, 6,



„Powitanka”.

 bierze udział w zabawach ruchowych i

8, 9.



Polka – powtórzenie poznanego układu tanecznego.

ćwiczeniach gimnastycznych, wykonuje

II: 1, 2, 3, 7, 8.



Chodzi lisek – zabawa tradycyjna.

polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe

III: 1, 2, 3, 4, 5,





Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
Mam chusteczkę haftowaną – zabawa tradycyjna.
Palec pod budkę, bo za minutkę… – wspólne zabawy
dzieci z dziadkami.

i słowne, naśladuje dźwięki i ruchy, śpiewa i

8, 9.

tańczy;

IV: 2, 5, 18, 21.




Zestaw ćwiczeń ruchowych.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.



„Jakie znam zabawy moich dziadków z dzieciństwa? –
zabawa w wybrane gry poznane dziś w przedszkolu.

 biega po okręgu;
 szanuje starszych;
 bawi się w dawne zabawy z dziadkami;
 bierze aktywny udział w ćwiczeniach
gimnastycznych;



„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 nawleka koraliki;



Nawlekanie koralików.

 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności.



Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Uwagi

Temat tygodnia: LISTOPADOWE WSPOMNIENIA
Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy
programowej



Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.



„Powitanka”.



 śpiewa i inscenizuje powitankę;

II: 1, 2, 3, 8.

 bierze aktywny udział w zabawach

III: 1, 2, 3, 4, 5,





„Tańczące drzewa” – improwizacje ruchowe do utworu
Antonio Vivaldiego Jesień.
„Wyścig piłek” – zabawa ruchowa.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Drzewo” – praca techniczna.
„Zgadnij, kto to jest?” – rozwiązywanie i układanie
zagadek dotyczących członków rodziny.
„Portrety” – zabawa matematyczna, przeliczanie w
zakresie 5.
„Moja rodzina” – wykonanie plakatu Drzewa
genealogicznego rodziny.
Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
Jadę pociągiem prawdziwym – taniec do piosenki
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.



Przeliczanie, wycinanie, naklejanie.

 odczuwa więź ze swoją rodziną;



Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 wycina, przykleja, koloruje tworząc plakat;

5. DRZEWO MOJEJ RODZINY








 podejmuje samodzielną aktywność
poznawczą;

I: 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9.

ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje

8, 9.

na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje

IV: 2, 5, 7, 8,

ruchy, śpiewa i tańczy;

15, 19, 21.

 tworzy improwizacje ruchowe do utworów
instrumentalnych;
 tworzy odciski z dłoni;
 układa i rozwiązuje zagadki;
 zna członków rodziny i stopnie
pokrewieństwa;

 przelicza używając liczebników głównych i
porządkowych;
 wycina małe listki z papieru kolorowego i
przykleja je do plakatu.

Uwagi

Temat tygodnia: JESIENNA POGODA
Temat dnia
Formy aktywności dzieci

1. DLACZEGO DNI SĄ CORAZ KRÓTSZE?

Realizacja

Cele dnia
Dziecko:

podstawy
programowej



Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 4, 5, 6, 7,



„Powitanka”.

 odpowiada na pytania do czytanych

8.



Piosenka na chłodne dni – taniec do piosenki





„Wyścig piłek” – zabawa ruchowa.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
Dzikie gęsi – słuchanie wiersza i wypowiedzi na jego
temat.



„Dlaczego dni są coraz krótsze?” – rozmowa na temat
zmian zachodzących jesienią w przyrodzie.







„Co zobaczyłeś na dywanie?” – zapamiętywanie
przedmiotów.
Karta pracy – kształtowanie pamięci wzrokowej.
Zajęcia o emocjach – smutek związany z pogodą, sam
nie wiem dlaczego się smucę.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
„Plusk – plusk” – zabawa dydaktyczna.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.




„Zrób to co ja pięć razy” – zabawa matematyczna.
Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.




tekstów;
 bierze aktywny udział w zabawach,

II: 1, 2, 7, 9.
III: 1, 2, 3, 4, 5,

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały

8, 9.

dźwiękowe i słowne, naśladuje ruchy,

IV: 2, 5, 15, 18,

śpiewa i tańczy;

19, 21.

 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk
przyrodniczych;
 zapamiętuje nazwy przedmiotów
 przelicza na konkretach w zakresie 5;
 potrafi uzasadnić przyczynę swoich emocji i
uczuć;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 przelicza ruchy, naśladuje.

Uwagi

Temat tygodnia: LISTOPADOWE WSPOMNIENIA
Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy

2. DLACZEGO PADA DESZCZ?

programowej


Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 4, 5, 6, 7,



„Powitanka”.

 uważnie słucha wiersza i wypowiada się na

8, 9.



Kałużowy deszcz – nauka refrenu piosenki.






„Kałuże” – zabawa z czworakowaniem.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Gdzie ta woda?” – zabawa dydaktyczna.
Rytmika- zabawy umuzykalniające.

 Kałużowy deszcz – inscenizacja do piosenki.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.



„Kropelki deszczu” – zabawa organizacyjno – porządkowa.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.




Przeliczanie elementów, rysowanie deszczowej ilustracji.
Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

jego temat;

II: 5, 9 .

 zna słowa refrenu piosenki;

III: 2, 3, 4, 5, 8,

 wzmacnia siłę mięśni nóg, ramion, nóg i

9.

tułowia w zabawach;
 bierze aktywny udział w zabawach
ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje
na sygnały dźwiękowe i słowne, gesty,
naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;
 rozumie obieg wody w przyrodzie;
 bierze udział w zabawach
umuzykalniających, oddechowych,
ortofonicznych, wyciszających;
 zna słowa, śpiewa, inscenizuje piosenkę;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 przelicza, rysuje na temat wskazany przez
N.

IV: 2, 7, 8, 11,
18, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: LISTOPADOWE WSPOMNIENIA
Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy

3. JAK, GDZIE, DLACZEGO- EKSPERYMENTUJEMY!

programowej
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 6, 7.







 jest twórcze, dzieli się swoimi pomysłami;

II: 9.

 bierze aktywny udział w zabawach

III: 2, 3, 4, 5, 9.

„Powitanka”.
„Z czym kojarzy się słowo woda?” – zabawa w skojarzenia.
Ojciec Wirgiliusz – zabawa przy piosence.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
Basia, Franek i deszcz – słuchanie opowiadania i
odpowiadanie na pytania do jego treści.

 „Jak zrobić deszcz?” – rozmowa na temat wody.
 Kałużowy deszcz – taniec do piosenki.

ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje

IV: 2, 6, 7, 18,

na sygnały dźwiękowe i słowne, gesty,

19, 21.

naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;
 uważnie słucha tekstu i wypowiada się na
jego temat;

 „Jak, gdzie, dlaczego?” – eksperymenty z wodą
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 jest ciekawy świata, wyciąga wnioski z

 Dwóm tańczyć się zachciało, Zabawa w parach – zabawy
muzyczno-ruchowe w kręgu.

 zna słowa, śpiewa, i tańczy do piosenki;

 „Jak, gdzie, dlaczego?” – dalszy ciąg eksperymentu.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 utrwala zdobytą wiedzę.

 Zabawy doskonalące umiejętności artykulacyjne.
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

eksperymentu;

 mówi powoli, wyraziście;

Uwagi

Temat tygodnia: LISTOPADOWE WSPOMNIENIA
Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy

4. DLACZEGO PO NOCY JEST ZNÓW DZIEŃ?

programowej
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 dzieli się zabawkami;

I: 1, 2, 4, 5, 6,

 „Powitanka”.
 „Zgadnij co to?” – rozwiązywanie zagadek.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

7, 8.

 rozwiązuje zagadki;

II: 1, 2, 6, 9.

 wypowiada się na temat dnia i nocy;

III: 1, 2, 3, 4, 5,

 wycina, skleja;

6, 7, 9.

 „Wyścig piłek” – zabawa ruchowa.
 Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 „Król dnia i nocy” – zabawa dydaktyczna.






„Po nocy jest dzień, a po dniu noc” – zabawa dydaktyczna.
Dzień dobry! Dobranoc – nauka wiersza z inscenizacją.
Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
„Dzień i noc” – zabawa orientacyjno – porządkowa
Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 Rysowanie ulubionej czynności.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 recytuje wiersz, dostosowując ruchy do jego IV: 2, 5, 8, 18,
treści;
 bierze aktywny udział w zabawach
ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje
na sygnały dźwiękowe i słowne, gesty,
naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;
 utrwala swoją wiedzę i umiejętności;
 rysuje według polecenia N.

21.

Uwagi

Temat tygodnia: LISTOPADOWE WSPOMNIENIA
Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy
programowej

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 2, 4, 5, 6,

 „Powitanka”.

 wyszukuje elementów w sali według

7.

 „Co nowego pojawiło się w sali?” – zabawa

5. JAKA JEST DZIŚ POGODA?

poszukiwawcza.

wskazań N.;
 bierze aktywny udział w zabawach

II: 1, 2, 3.
III: 1, 2, 3, 4, 9.

 „Kałuże” – zabawa z czworakowaniem.

ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,

IV: 2, 11, 18,

 Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 „Jaka jest dziś pogoda?” – próba odpowiedzi na pytanie na
podstawie obserwacji otoczenia.
 „Cztery pory roku” – zabawa dydaktyczna.
 Zestaw ćwiczeń ruchowych.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 Kałużowy deszcz – inscenizacja do piosenki.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały

19, 21.

 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Rysowanie aktualnej pogody.
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

dźwiękowe i słowne, gesty, naśladuje ruchy,
śpiewa i tańczy;
 obserwuje pogodę i wypowiada się na ten
temat;
 dokonuje oceny sytuacji i wykonuje zadanie
według wskazań N.;
 dokładnie wykonuje ćwiczenia
gimnastyczne;
 uczestniczy w zabawach ruchowych w
ogrodzie, bawi się zgodnie i bezpiecznie;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 rysuje według poleceń N.

Uwagi

Temat tygodnia: ZWIERZĘTA DOMOWE

1. PO CZYM ODGADNIESZ, JAKIE TO ZWIERZĘ?

Temat dnia

Formy aktywności dzieci

Cele dnia
Dziecko:

Realizacja
postawy
programowej

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 odkłada zabawki na miejsce;

I: 1, 2, 4, 5, 6,







 bierze aktywny udział w zabawach

8, 9.

„Powitanka”.
„Jakim jestem zwierzęciem?” – zabawa integracyjna.
„Koty” – zabawa kształtująca prawidłową sylwetkę.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
Rytmika – zabawy umuzykalniające.

 A ja mam psa – nauka piosenki i tańca do niej.
 Gra na klockach.
 „Po czym odgadniesz, jakie to zwierzę?” – rozmowa na
temat zwierząt domowych.
 Praca – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
klasyfikacja według rodzaju.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 „Narysuję pieska” – zabawa w rysowanie do słów wiersza
Piesek z kresek.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Wycinanie, wydzieranie, rysowanie.
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje

II: 1, 2, 7, 8, 9,

na sygnały dźwiękowe i słowne, gesty,

11.

naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

III: 1, 2, 3, 4, 5,

 bierze udział w zabawach

8, 9.

umuzykalniających, oddechowych,

IV: 2, 5, 7, 8,

ortofonicznych, wyciszających;

12, 21.

 śpiewa i tańczy do piosenki;
 rozwiązuje zagadki dotyczące zwierząt;
 klasyfikuje elementy;
 mówi wolno i wyraziście;
 rysuje, stosując się do poleceń nauczyciela;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 jest pomysłowe: wzbogaca rysunek pieska
w dowolny sposób.

Uwagi

Temat tygodnia: ZWIERZĘTA DOMOWE

2. CZYJ TO GŁOS?

Temat dnia

Cele dnia

Formy aktywności dzieci

Dziecko:

Realizacja
postawy
programowej

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 rozpoznaje dźwięki i głosy i reaguje na nie;

I: 1, 2, 4, 5, 6,

 „Powitanka”.
 „Miau, hau, chrum – szukamy rodzinki” – zabawa
integracyjna.
 „Koty” – zabawa kształtująca prawidłową sylwetkę.
 Zagadki – rozwiązywanie zagadek słuchowych dotyczących
odgłosów wydawanych przez zwierzęta.

 wypowiada się na podany temat;

8, 9.

 aktywnie uczestniczy w zabawach

II: 1, 2, 7, 8, 9,

 A ja mam psa – taniec do piosenki.

ruchowych, reaguje na sygnały słowne i

10.

dźwiękowe;

III: 1, 2, 3, 4, 5,

 koloruje, zaznacza, dzieli na trzy gromady:
ssaki, ptaki, ryby;

 „Moje zwierzę” – malowanie opuszkami palców.

 maluje palcami na określony temat;

 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 nazywa dźwięki w otoczeniu przyrodniczym;

 „Aseja bum czika bum” – zabawa zuchowa.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;

 Lepienie z plasteliny zwierzęcia domowego.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 wygniata plastelinę, wałkuje, kręci kule,
formułuje kształt.

8, 9.
IV: 5, 7, 8, 18,
19, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: ZWIERZĘTA DOMOWE

Temat dnia

Formy aktywności dzieci

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

3. CZY WIEM, JAK DBAĆ O MOJE ZWIERZĘ?

Cele dnia
Dziecko:
 bierze aktywny udział w zabawach

Realizacja
postawy
programowej
I: 1, 2, 4, 5, 6,

 „Powitanka”.
 A ja mam psa – taniec do piosenki.

ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,

8, 9.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały

II: 1, 2, 3, 4, 5,

 „Rybki” – masaż relaksacyjny.

dźwiękowe i słowne, gesty, naśladuje ruchy, 7, 8, 9, 10.

 Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 Kłopoty Burka z podwórka – słuchanie opowiadania i

śpiewa i tańczy;

odpowiadanie na pytania do jego treści.
 „Czy wiem jak dbać o moje zwierzę?” – rozmowa na temat
ulubionych zwierząt i opiece nad nimi.
 Karta pracy – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
orientacji na karcie.
 Zestaw ćwiczeń ruchowych.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 sprawnie rzuca i utrzymuje prawidłową
postawę ciała;
 wypowiada się na forum grupy na temat
swojego ulubionego zwierzęcia;
 wypowiada się, jak dbać o zwierzę;
 wykonuje improwizacje ruchowe według
poleceń N.;

 Siała baba mak – zabawa z rymowanką.

 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;

 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 rysuje postaci, wycina, mocuje na rurce,

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

wchodzi w role z użyciem dialogów.

III: 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9.
IV: 1, 2, 4, 5,
18, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: ZWIERZĘTA DOMOWE

4. KIEDY NASZ PUPIL IDZIE DO WETERYNARZA?

Temat dnia

Cele dnia

Formy aktywności dzieci

Dziecko:

Realizacja
postawy
programowej

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 sprząta zabawki i odkłada je na miejsce.;

I: 1, 2, 4, 5, 6,

 „Powitanka”.
 A ja mam psa – taniec do piosenki.

 dostosowuje ruchy do treści piosenki;

7, 8, 9.

 bierze aktywny udział w zabawach

II: 1, 2, 3, 6, 7,

 „Koty” – zabawa kształtująca prawidłową sylwetkę.
 Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 „Ada i ja” – słuchanie opowiadanie i rozmowa na temat
pracy weterynarza.
 „Kim jestem?” – zabawa dydaktyczna.
 „Ko– tek” – zabawy ze słowem.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 „Aseja bum czika bum” – zabawa zuchowa.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje

10.

na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje

III: 1, 2, 3, 4, 5,

dźwięki i ruchy, śpiewa i tańczy utrwala

7, 8, 9.

zdobytą wiedzę i umiejętności;

IV: 1, 2, 5, 7, 9,

 uważnie słucha opowiadania i wypowiada
się na jego temat;
 jest odpowiedzialne za posiadane zwierzę;
 wypowiada się, jaką pracę wykonuje
weterynarz;
 wymawia słowa rytmicznie, dzieli wyrazy na
sylaby;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności.

11, 20, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: ZWIERZĘTA DOMOWE

5. DLACZEGO KOCHAM MOJEGO MISIA?

Temat dnia

Cele dnia

Formy aktywności dzieci

Dziecko:

Realizacja
postawy
programowej

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 układa i rozwiązuje zagadki;

I: 1, 2, 4, 5, 6,

 „Powitanka”.

 wypowiada się na temat słuchanego

8, 9.

 „Moje zabawki” – zagadki słowne.
 „Rybki” – masaż relaksacyjny.
 Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 Urodziny Misia – słuchanie wiersza i wypowiedzi na jego
temat.
 „ Dlaczego kocham mojego misia?- rozmowa na temat
ulubionych pluszaków.
 „Mój miś”- wykonanie misia
 „Tańczę z moim misiem”- taniec do piosenki Misiowata
hulajnoga.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 „Z moim misiem”– zabawa ruchowa.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

wiersza;
 bierze aktywny udział w zabawach

II: 1, 2, 7, 8.
III: 1, 2, 3, 4, 5,

ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje

8, 9.

na sygnały dźwiękowe i słowne, gesty,

IV: 5, 7, 8, 18.

naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

21.

 wypowiada się zdaniami na wskazany
temat;
 wypycha elementy, przykleja;
 tańczy z misiem do melodii piosenki;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 porusza misiem zmieniając głos.

Uwagi

Temat tygodnia: ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ

Temat dnia

Formy aktywności dzieci

1. KTÓRE ZWIERZĘTA ZASYPIAJĄ NA ZIMĘ?

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

Realizacji

Cele dnia
Dziecko:
 bierze aktywny udział w zabawach

podstawy
programowej
I: 1, 4, 5, 6.

 „Powitanka”.

ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje

II: 1, 2, 3.

 „Aseja bum czika bum” – zabawa zuchowa.
 „Wyścig piłek” – zabawa ruchowa.

na sygnały dźwiękowe i słowne, gesty,

III: 2, 3, 4, 5, 8,

naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

9.

 Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 „Do domu” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

 wymienia zwyczaje wybranych zwierząt

 „Które zwierzęta zasypiają na zimę?” – pogadanka.
 Karta pracy – dobieranie zwierząt do ich zimowych domów.
 Rytmika – zabawy umuzykalniające.

 łączy zwierzę z jego domem;

 Ptaszki zimową porą – nauka piosenki i inscenizacji do niej.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 Mała Miczitanka – zabawa zuchowa
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

zapadających w sen zimowy;

 bierze udział w zabawach
umuzykalniających, oddechowych,
ortofonicznych, wyciszających;
 śpiewa i inscenizuje piosenkę;
 wygrywa rytm na instrumentach;

 Rysowanie na kartce zwierzęcia z jego zimowym domem.

 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 rysuje na podany przez N. temat.

IV: 2, 5, 7, 18,
21.

Uwagi

Temat tygodnia: ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ

Temat dnia

Formy aktywności dzieci

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.
 „Powitanka”.
 „Poszukajmy orzeszków” – zabawa dydaktyczna,
poszukiwawcza, wprowadzająca w temat dnia.
2. CO ROBIĄ ZWIERZETA PRZED NADEJŚCIEM ZIMY?

Cele dnia

 Ptaszki zimową porą – inscenizacja do piosenki.
 Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 Zapasy na zimę – słuchanie opowiadania i wypowiedzi na
jego temat.
 „Co robią zwierzęta przed nadejściem zimy?” – próba
odpowiedzi na pytanie.
 „Kto śpi, a kto nie?”
 Zestaw ćwiczeń ruchowych.
 Spacer w okolice przedszkola – obserwacje przyrodnicze.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 Już kółeczko zrobić czas, Adam siedmiu synów miał, Dwóm
tańczyć się zachciało, Zabawa w parach – zabawy
muzyczno-ruchowe w kręgu.

Dziecko:
 Podejmie działania, używa zwrotów
grzecznościowych;

Realizacji
podstawy
programowej
I: 1, 2, 4, 5, 6,
8, 9.

 rytmizuje powitankę;

II: 1, 2, 3, 4, 5,

 znajduje przedmioty schowane w sali;
 - bierze aktywny udział w zabawach

6, 7.
III: 1, 2, 3, 4, 5,

ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,

7, 8, 9.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały

IV: 2, 5, 6, 7, 8,

dźwiękowe i słowne, gesty, naśladuje ruchy,

18 ,21.

śpiewa i tańczy;
 uważnie słucha opowiadania i odpowiada
na pytania na jego temat;
 wypowiada się zdaniami na dany temat;
 przelicza elementy;
 -wymienia, które zwierzęta zapadają w sen
zimowy;
 dokładnie wykonuje ćwiczenia
gimnastyczne;

 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 rysuje ilustrację zgodną z tematem.

Uwagi

Temat tygodnia: ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ

Temat dnia

Formy aktywności dzieci

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

Dziecko:
 bierze udział w zabawach ruchowych,

podstawy
programowej
I: 1, 2, 5, 7, 8.

 „Powitanka”.

wykonuje polecenia N., reaguje na dźwięki,

II: 1, 2, 7, 8.

 „Co to za ptak?” – zagadki dźwiękowe wprowadzające w

naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

III: 2, 3, 4, 5, 8,

temat dnia.
3. JAK POMÓC PTAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ?

Realizacji

Cele dnia

 Chodzi lisek – zabawa tradycyjna.
 Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 „Ptaki” – rozmowa na temat ptaków przebywających zimą
w Polsce.
 „Który z kolei?” – zabawa dydaktyczna dotycząca
liczebników porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci.
 Karta pracy – kształtowanie umiejętności posługiwania się
liczebnikami porządkowymi w zakresie 3.
 „Dlaczego kaczka nie moknie?” – eksperyment
sprawdzający, co zapobiega wchłanianiu się wody w pióra
kaczki.
 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
 „Na puste miejsce koło mnie zapraszam…” – zabawa
integracyjna.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Rysowanie ilustracji według instrukcji z zastosowaniem
liczebników porządkowych.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 rozwiązuje zagadki muzyczne;

9.

 rozpoznaje i nazywa kilka wybranych

IV: 7 ,15, 18

gatunków ptaków zimujących w Polsce;
 posługuje się liczebnikami porządkowymi w
zakresie 3;
 prowadzi obserwacje i wyciągania wnioski z
doświadczeń;
 naśladuje wydawane przez ptaki dźwięki;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 rysuje, przelicza elementy.

,19, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ

4. JAK NAMALOWAĆ ZIMĘ

Temat dnia

Cele dnia

Formy aktywności dzieci

Dziecko:

Realizacji
podstawy
programowej

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 wspólnie bawi się z rówieśnikami;

I: 1, 4, 5, 6.

 „Powitanka”.

 bierze aktywny udział w zabawach

II: 1, 2, 7, 8.

 Ptaszki zimową porą – inscenizacja do piosenki.

ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje

III: 1, 2, 7.

 Mało nas – zabawa z piosenką.

na sygnały dźwiękowe i słowne, gesty,

IV: 2, 3, 5, 7, 8,

 Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 Zajęcia o emocjach – radość ze współdziałania.
 Już kółeczko zrobić czas, Adam siedmiu synów miał –
zabawy muzyczno-ruchowe w kręgu.
 „Jak namalować zimę?” – praca plastyczna w parach.
 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
 Zabawy w śniegu – zabawa dramowa.

naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

12, 21.

 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Ćwiczenia oddechowe wspierające rozwój mowy,
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 uważnie słucha opowiadania i wypowiada
się na jego temat;
 czerpie radość ze współdziałania;
 maluje w parach białą farbą na niebieskim
kartonie;
 w czasie zabaw kierowanych wchodzi w
role;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 dokładnie wykonuje ćwiczenia oddechowe.

Uwagi

Temat tygodnia: ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ

Temat dnia

Formy aktywności dzieci

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.
 „Powitanka”.
 Lisek – recytacja wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej.
5. KTO I JAK POMAGA ZWIERZETOM ZIMĄ?

Cele dnia

 „Wyścig piłek” – zabawa ruchowa.
 Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 „Kto i jak pomaga zwierzętom zimą?” – próba odpowiedzi
na pytanie, pogadanka.
 „Czy mogę przytulić sarenkę?” – zabawa dydaktyczna.
 Karta pracy – rozróżnianie gatunków dzikich zwierząt,
łączenie w pracy młodych z dorosłymi osobnikami.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 Siała baba mak – zabawa z rymowanką.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Lepienie z plasteliny zwierząt.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Dziecko:
 zapamiętuje słowa wiersza i wyraziście go
wypowiada;
 bierze udział w zabawach ruchowych,

programowej
I: 1, 2, 4, 5, 6.
II: 1, 2, 7, 8.
III: 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9.

naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

IV: 2, 5, 8, 18,

 wypowiada się na podany temat;
 wypowiada
się,
jak
mądrze
i
odpowiedzialnie dokarmiać zwierzęta w
czasie zimy;
 wypowiada się, jak bezpiecznie postępować
wobec zwierząt;
 rozróżnia różne gatunki dzikich zwierząt;
 jest wrażliwe na potrzeby zwierząt;
 wygniata plastelinę, wałkuje, wyrabia kule,
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności.

1. 11 listopada – Święto Niepodległości
2. 25 listopada - Dzień Pluszowego Misia

podstawy

wykonuje polecenia N., reaguje na dźwięki,

formuje zwierzę;

Tematy dodatkowe:

Realizacji

19, 21.

Uwagi

