Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc listopad
w oddziale II , Zuchy

TYDZIEN I
Krąg tematyczny: Pada deszcz
Dziecko:






















określa położenie przedmiotów,
tańczy przy piosence,
reaguje na przerwę w grze,
zapełnia przestrzeń rysunkami,
bawi się wodą,
powtarza rymowankę,
układa puzzle,
wykleja rysunek parasola gotowymi elementami,
przestrzega zasad w zabawach,
ubiera lalki,
poprawnie wykonuje zadania,
porusza się rytmicznie przy piosence, prezentuje się przed innymi,
obrysowuje krople deszczu, maluje je
formułuje wnioski,
liczy w zakresie czterech,
obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią oraz występujące zjawiska
atmosferyczne np.: padający deszcz
wymienia oznaki późnej jesieni,
chętnie uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych,
ćwiczy wiązanie butów,
zna zasady prawidłowego zachowania podczas oglądania teatrzyku
nazywa buty.
TYDZIEŃ II

Krąg tematyczny: Dbamy o zdrowie
Dziecko:













reaguje na sygnał,
bierze udział w zabawach,
używa chusteczki w razie potrzeby,
reaguje na hasło, na przerwę w grze,
aktywnie uczestniczy w zabawach,
reaguje na hasło,
naśladuje mycie części ciała,
podejmuje swobodne zabawy
wskazuje różnice między obrazkami,
chętnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
podaje rozwiązania zagadek,
wodzi wzrokiem za przedmiotem,







wycina serwetkę z kolorowego papieru,
reaguje na wesołą i smutną melodię,
wykonuje ruchy na plecach partnera, do tekstu rymowanki,
stosuje słowa: na, przed, za, w,
wyraża emocje.
TYDZIEŃ III

Krąg tematyczny: Tutaj rosły paprocie
















bierze aktywny udział w zabawie,
wie, że węgiel powstał ze skamieniałych roślin,
uśmiecha się do innych, naśladuje śmiech różnych osób,
reaguje na hasło,
przestrzega ustalonych zasad,
koloruje rysunek,
tańczy przy piosence,
nawleka koraliki
układa zabawki od najmniejszej do największej i na odwrót,
naśladuje czynności wykonywane przez dinozaury,
rysuje węglem drzewnym,
obserwuje przyrodę,
śpiewa piosenkę,
rozpoznaje dzieci po głosie,
podejmuje swobodne zabawy.
TYDZIEŃ IV

Krąg tematyczny: Urządzenia elektryczne
Dziecko:




















zapamiętuje kto i co położył,
uczestniczy w zabawie,
odpowiada na pytania dotyczące utworu, wypowiada się na dany temat,
podaje słowo o znaczeniu przeciwnym,
tańczy przy piosence,
podejmuje swobodne zabawy,
mówi z różnym natężeniem głosu,
wymawia sylaby,
ozdabia rysunki rękawiczek,
reaguje na zmiany dynamiki,
reaguje na głośne i ciche dźwięki,
nazywa urządzenia,
współpracuje w parze,
dobiera pary,
rysuje po śladzie,
wykleja rysunek lampy (abażur) kuleczkami bibuły,
idzie po skakance,
bierze udział w koncercie organizowanym w przedszkolu ,
włącza się aktywnie w działania związane z realizowanymi projektami.

