Data realizacji: 5-9.11.2018

W tym tygodniu porozmawiamy o tym, jak ważna jest dla nas
rodzina. Spróbujemy wykonać drzewo genealogiczne oraz
narysować swoją rodzinę. Ilustracje udekorujemy w ramkach
na zdjęcia.
Ciekawe czy każdy z przedszkolaków pamięta, gdzie pracują
rodzice i jak ma na imię Babcia i Dziadek?
Wysłuchamy wiersza J. Gałkowskiej „Album rodzinny”,
poprzez, który poznamy, jakie są stosunki pokrewieństwa w
rodzinie. Obejrzymy ilustracje przedstawiające różne
czynności, które wykonujemy w domu.
A w kąciku lalek i kuchennych wspólnie pobawimy się w „dom”.
Ważne jest to, aby pomagać sobie nawzajem, porozmawiamy
o tym, w jakich czynnościach dzieci mogą pomagać rodzicom
w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Zapoznamy się z literą „D” wielką i małą.
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Termin realizacji:12-16.11.2018

W tym tygodniu zapoznamy się z wielką i małą
literą I, i oraz E, e.
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przeliczać, ile pięter ma blok oraz ile okien jest
w domu. Pobawimy się z zapoznanymi cyframi
w krainie liczb odwiedzając Ogrody Willy’ego.
Z figur geometrycznych wyczarujemy duże i małe
domy i domki. Skonstruujemy makietę osiedla
marzeń w jakim na pewno każdy
przedszkolak chciałby zamieszkać.
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"Domek"

Na domek Tereski
Rysuję trzy kreski.
Na nich deska położona,
Linia z linią połączona.
Prostokąt i kwadraty dwa,
Drzwi i okna domek ma.
(E. M. Skorek i A. Kamieńskiej)

Termin realizacji:19-23.11.2018

W tym tygodniu porozmawiamy o prawach i obowiązkach
jakie mają dzieci. Nauczymy się na pamięć fragmenty
wiersza „Moje prawa” M. Brykczyńskiego.
Zapoznamy się z wielką i małą literą M.
Wykonamy z makaronu prace plastyczną „K jak Kotki”.
Porozmawiamy o tym jak ważne jest to, aby dbać o siebie.

Termin realizacji:26-30.11.2018

W tym tygodniu zapoznamy się z wielką
i małą literą K. Z makaronu wykonamy
śmieszną prace plastyczną.
Pobawimy się w detektywów i będziemy
poszukiwać głoskę K w różnych słowach.
Podzielimy je na głoski; określimy miejsce
głoski k.
Poznamy przedmioty służące
do utrzymywania czystości,
spróbujemy opisać ich
zastosowanie. Poznamy
czynniki warunkujące zdrowie
np. przyzwyczajanie do systematycznego
dbania o czystość ciała. Poznamy zawody
osób, które przyczyniają się do poprawienia
naszego zdrowia wyglądu.
Opracowała: J. Warzecha

