„Moja rodzina”
2.11-5.11.2021 r.
Zadania dydaktyczne:








określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
opowiadanie o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny
podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu
określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny
dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda,
szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji.
 odwzorowywanie figur, cyfr, liter zgodnie z podanym wzorem
 wskazywanie takich samych liter, cyfr.
 rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych
substancji
 rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
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Wiersz „Moja rodzina” autor nieznany
Moja rodzina, choć bardzo liczna,
Jest dobra, miła i sympatyczna.
I choć czasami wytrzymać trudno,
To daję słowo- nie jest w niej nudno!
Każdy ma swoje upodobania,
jeden do nauki, drugi do spania.
Lecz wszyscy bardzo się kochamy
I zawsze sobie w życiu radę damy.

„Mój dom”
8.11-12.11.2021 r.
Zadania dydaktyczne:
 gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych
bezpośredniej obserwacji)
 poznawanie różnych zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji
 określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.
 dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.
 oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie
rozwoju myśli technicznej (np. budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu
kosmicznego)
 stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest
jego dziełem.
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„Katechizm dziecka polskiego” W. Bełza
— Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czym ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.
— Czym zdobyta?
— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.
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D

„Moje prawa i obowiązki”
15.11-19.11.2021 r.
Zadania dydaktyczne:
 przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
 akceptowanie równości praw wszystkich.
 wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na
końcu lub w środku
 układanie rymów do podanych słów
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Wiersz „Prawa i obowiązki” – I. Fabiszewska
Słuchajcie wszyscy, duzi, mali,
to bardzo ważna sprawa!
Ludzie dorośli dla wszystkich dzieci
stworzyli mądre prawa.
Lecz to nie wszystko, moi kochani,
Są także obowiązki.
I daję słowo –spytajcie mamę –zakres ich nie jest wąski.
Lecz jeśli obok przyjaciel stoi oczy ma życzliwe,
to wykonanie nawet tych trudnych
będzie zawsze możliwe.

„Moje zdrowie i bezpieczeństwo”
22.11-26.11.2021 r.
Zadania dydaktyczne:
 ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze
roku
 przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną.
 uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie.
 spożywanie różnorodnych pokarmów.
 uświadomienie zagrożeń wynikających z:
 niewłaściwego zachowania się względem zwierząt
 kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych)
 samodzielnego spożywania lekarstw
 przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.

PIOSENKA O NUMERZE 112 (sł. M. Heliasz, muz. M. Jelonek)
1.Kiedy coś zdarzy się, kiedy ktoś woła help,
I gdy ogień zbliży się, a na drodze wielkie bum,
Wtedy Ty:
Ref: Dzwoń, dzwoń, dzwoń jeden jeden i dwa,
Dzwoń, dzwoń, dzwoń jeden jeden i dwa,
Kliknij raz, kliknij raz, potem jeszcze kliknij dwa,
No bo to, no bo tak sto dwanaście razem da
2.Wiemy, że czeka ktoś, nie martw się, tylko dzwoń.
Pojedziemy tam i już, damy Ci pomocną dłoń.
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