Termin realizacji: 30.10.-3.11.2017

W tym tygodniu zapoznamy się z wielką i małą
literą I,i oraz E,e.
Podczas

zabaw

matematycznych

będziemy

utrwalać

liczenie

w

Będziemy

zakresie

10.

przeliczać, ile pięter ma blok, oraz ile okien jest w
domu. Pobawimy się z zapoznanymi cyframi w
krainie liczb odwiedzając Ogrody Willyego.
Z figur geometrycznych wyczarujemy duże i małe
domy i domki. Skonstruujemy makietę osiedla
marzeń w jakim na pewno każdy
przedszkolak chciałby zamieszkać.

http://www.allwhitebackground.com/images/2/2552.jpg

"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: 06-11.2017

W tym tygodniu porozmawiamy o urządzeniach
elektrycznych jakie używamy na co dzień.
Niektóre z nich jak się okazuje są nam bardzo pomocne i
przydatne. Pobawimy się w rozpoznawanie ich po
dźwięku.
Przejdziemy się po przedszkolu i poszukamy jakie
urządzenia znajdują się sekretariacie, a jakie w kuchni
przedszkolnej.
Główną uwagę skupimy jednak na domowym
bezpieczeństwie. Dowiemy się, dlaczego tak ważne jest ich
właściwe użytkowanie oraz czemu dzieci nie mogą z nich
samodzielnie korzystać.
Wprowadzimy do nauki literę T, t pisaną i
drukowaną. W kartach pracy uzupełnimy
szlaczki literopodobne.
https://www.google.pl/search?biw=1517&bih=707&tbm=isch&sa=1&q=urz%C4%85dzenia+elektryczne+gif&oq=urz%C4%85dzenia+elektryczne+gif&gs_l=
psy-ab.3...930.2087.0.2185.4.4.0.0.0.0.166.427.0j3.3.0....0...1.1.64.psyab..1.2.314...0j0i67k1j0i30k1j0i8i30k1j0i24k1.0.2BA5j20nZuU#imgrc=LR0Op_ave-uv_M:

Termin realizacji: 13-17.11.2017

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o
jesiennej, deszczowej pogodzie.
Powiemy sobie, jakie ubranie należy zakładać,
aby nie zmoknąć na dworze. Będziemy również
liczyć w zakresie czterech, przypominać sobie
poznane już literki oraz uczyć się piosenki pt.
„Pada deszcz”. Słuchać śmiesznych wierszyków o
deszczu.
Będziemy

także

wykonywać

zadania

rysunkowe, aby ćwiczyć nasze dłonie, jak również
ze słomek wyczarujemy kolorowe parasolki, a Pani
opowie nam historyjkę obrazkową – ciekawe czy
uda nam się odgadnąć prawidłową kolejność
ilustracji?

Termin realizacji: 23-17.11.2017

Większość z nas nie ludzi wizyt u lekarza, a tym
bardziej chcemy wystrzec się chorób. Dlatego
postaramy się chociaż w niewielkim stopniu oswoić
naszych Milusińskich z koniecznością wizyt
lekarskich. Nauczymy się piosenki pt.: „Do lekarza”.
Obejrzymy historyjkę obrazkową pt.: „U dentysty”. W
czasie pokonywanie toru przeszkód hartować
będziemy nasze organizmy. W czasie zajęcia
plastycznego
będziemy
twórczo
realizować
wyobrażenia na temat wyglądu bakterii i wirusów.
Zorganizujemy również „Kącik medyczno-lekarski”
w sali.
Państwa prosimy o pomoc w zaopatrzenie go w
m.in.: bandaże, gaziki, plastry, strzykawki bez igieł,
buteleczki po syropach itp.

Opracowała Jolanta Warzecha

