Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne
na miesiąc luty grupa: Misie i Krasnale.
Tematyka kompleksowa:
1. Mój dom, moja miejscowość
2. Mieszkamy w Europie
3. Zabawy na śniegu
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Wymagania programowe:
Dziecko:
Aktywność językowa:
rozpoznaje i nazywa literę b, w, g: małą i wielką, drukowaną i pisaną
czyta sylaby, wyrazy z poznanymi literami
pisze litery b, B, w, W, g, G
dostrzega w legendzie kolejność zdarzeń
czyta sylaby, wyrazy, tekst z poznanymi literami
układa zdania z podanymi słowami związanymi tematycznie z Polską
określa myśl przewodnią baśni
czyta sylaby, wyrazy i krótkie zdania z poznanymi literami
Aktywność poznawcza:
rozpoznaje i nazywa poznane zapisy cyfrowe liczb
dodaje w zakresie 7, rozpoznaje i nazywa cyfry od 0 do 8
podaje nazwę nadrzędną do podanych nazw
rozpoznaje ﬂagę UE
wspólnie z innymi układa grę matematyczną
rozwiązuje i układa zadania tekstowe do podanych sytuacji
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Aktywność artystyczna:
 wspólnie z innymi wykonuje album o swojej miejscowości
 śpiewa wybraną przyśpiewkę ze swojego regionu
 wykonuje papierowe serwetki, wykonuje ﬂagę Polski
 przedstawia plastycznie wybrane miejsce w swojej miejscowości
 wypełnia mały rysunek mapy Polski plasteliną według wzoru
 maluje na temat Zabawy na śniegu
 tworzy akompaniament na trójkącie
 rysuje bałwana według tekstu wiersza
Aktywność ruchowa i zdrowotna:
uczestniczy w zabawach
i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, z elementami równowagi, podskoków,
tułowia i ramion, z elementem skoku, bieżnych
uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą R. Labana,
bawi się na śniegu
wie, jak bezpiecznie bawić się zimą
wymienia nazwy różnych zimowych dyscyplin sportowych
wymienia skutki niebezpiecznych zabaw zimą
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Aktywność społeczna
podaje swój adres zamieszkania
wypowiada się na temat swojej miejscowości
wyjaśnia różne znaczenie słowa dom
rozpoznaje domy – dawne i współczesne
wymienia wybrane, charakterystyczne miejsca swojej miejscowości
wie, kim był F.Chopin
wyjaśnia pochodzenie nazwy stolicy Polski
rozpoznaje herb Warszawy, rozpoznaje polskie godło i polską ﬂagę
wyjaśnia skrót UE, wymienia wybrane państwa UE
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