ZADANIA NA STYCZEŃ
GRUPA XV WESOŁE NUTKI
Tygodniowy plan pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej
Skok w Nowy Rok
3.01. – 07.01. 2022r.
Cele:












Budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem stylistycznym;
Rozumienie konieczności pomagania innym, wyrabianie u dzieci chęci niesienia
pomocy;
Poznanie liter z, Z;
Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej;
Czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów;
Poszerzanie wiedzy na temat sposobów odmierzania czasu;
Utrwalenie informacji o cykliczności pór roku;
Utrwalenie nazw dni tygodnia i ich przemienności;
Rozumienie pojęć: wczoraj, dziś, jutro;
Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw
miesięcy w roku i informacji o ich przemienności;
Wprowadzenie znaku matematycznego +

Wiersz
Co robią zimą dni tygodnia? Teresa Fiutowska
Gdy tylko słonko na niebie lśni,
bawią się zimą tygodnia dni.
Poniedziałek – zjeżdża na sankach.
Wtorek – lepi bałwanka.
Środa narty przypina.
Czwartek kije jej trzyma.
Piątek jedzie na ślizgawce ciągnięty przez dwa latawce.
Sobota rzuca śnieżkami i woła niedzielę: Hej, baw się z nami!
A niedziela, choć zdrowa, pod pierzynę się chowa!

etermed.p
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Sport to zdrowie
10.01. – 14.01. 2022r
Cele:














Rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat,
dostrzeganie cech pozytywnych;
Rozumienie pojęcia uczciwość
Zapoznanie z wyglądem polskiej waluty, wprowadzenie pojęć: monety, bilon
Poznanie liter n, N;
Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej,
czerpanie radości z umiejętności rozwiązywania rebusów, samodzielnego
odczytywania sylab oraz krótkich wyrazów;
Wzbogacenie słownictwa dzieci o nazwy sprzętów sportowych;
Poznanie nazw sportów zimowych;
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania figur geometrycznych według kilku cech;
Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
kształcenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dziecku
Rozwijanie pamięci słownej i muzycznej oraz wrażliwości słuchowej dzieci,
doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych;
Rozwijanie sprawności manualnej dzieci, pomysłowości, wyobraźni i poczucia
estetyki
Wzmacnianie poczucia własnej wartości przez stwarzanie sytuacji umożliwiających
osiąganie sukcesów oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką.

Zawody czystej wody
Bożena Pierga
Anglik powie: „Jest okey,
kiedy każdy gra fair play”.
Polak doda: „Chcesz być wielki,
odłóż na bok wszelkie gierki”.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sport
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Młodsi i starsi
17.01. – 21.01. 2022r.
Cele:











Poznanie różnych sposobów pomagania osobom starszym, wdrażanie do uważnego
słuchania dłuższych opowiadań
Rozwijanie wrażliwości, chęci niesienia pomocy
Budzenie szacunku dla babci i dziadka, wzmacnianie więzi rodzinnych
Poznanie liter b, B;
Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej,
czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów;
Rozwijanie pomysłowości oraz kreatywności podczas wykonywania pracy plastycznej.
Rozwijanie mowy dialogowej, umiejętności prowadzenia rozmowy;
Doskonalenie umiejętności prezentowania publiczności programu artystycznego
przygotowanego z okazji Dnia Babci i Dziadka, pokonywanie tremy przed publicznymi
występami;
Czerpanie radości ze sprawienia niespodzianki bliskim, uczenie się sposobów wyrażania
uczuć .

Masażyk
List do babci
Marta Bogdanowicz

Kochana babciu
„wygładzamy papier listowy”.
Piszę ci, że mamy w domu kotka.
Kotek chodzi, kotek skacze,
kotek drapie, kotek chrapie.

https://www.istockphoto.com/pl
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„Drzewo – projekt edukacyjny”
24.01.2022-31.01.2022
Cele:
kształtowanie pojęć związanych ze zjawiskami przyrodniczymi, dokonywanie
obserwacji przyrodniczych zimą;
poznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku,
węchu, słuchu, wzroku;
doskonalenie umiejętności stawiania hipotez; rozwijanie umiejętności wypowiadania
się na określony temat.
 Wzbogacenie wiedzy nt. drzew i ich znaczenia oraz wytworów
rozwijanie sprawności motorycznej i współpracy w grupie;
poznanie liter s, S;(6l.) kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy
sylabowej (5l.)oraz głoskowej (6l.), czerpanie radości z umiejętności samodzielnego
odczytywania krótkich wyrazów;
rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie liczb w znaczeniu kardynalnym i
porządkowym;
zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy
niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;
kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- samodzielne korzystanie z
toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach
codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;

Wiersz Drzewo
Rośnie drzewo obok domu,
choć mu zimno
nie skarży się nikomu.
Nie ma liści bo jest zima,
mróz srogi trzyma.
Usiadł i zaśpiewał ptaszek.
Rozweselił cały lasek.

https://pl.dreamstime.com/

