LISTOPADOWA
TEMATYKA SMERFÓW
1. DOMY I DOMKI
2. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
3. DESZCZ PADA I PADA
4. ZDROWIE NASZYM SKARBEM

CO BĘDZIEMY ROBIĆ W LISTOPADZIE.
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
Zapoznanie z literą "i": małą, wielką, drukowaną i pisaną.
 Zabawy przy piosence "Maluję wielki dom".
 Ćwiczenia słuchowe "Porozmawiajmy o domu".
 Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej - Zaremby "Co robią skrzaty
w zimie?".
 Zapoznanie z figurą geometryczna "trójkątem".
 Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie od 1 do 6.
 "Plastelinowy dom" - wykonanie pracy plastycznej z plasteliny.
Utrwalenie zasad bezpiecznego korzystania z placu zabaw jesienią,
Zabawy z literą "t": małą, wielką, drukowana i pisaną.
 Poznawanie sposobów bezpiecznego korzystania w urządzeń elektrycznych.
 Rozwijanie muzykalności podczas zabaw przy piosence "Domowe sprzęty
elektryczne.
Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 5.
Słuchanie opowiadania I.R. Salach "Ania pomaga mamusi".

Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ozdabianie sylwety lampki nocnej
z wykorzystaniem papieru kolorowego.
Ćwiczenia słuchowe i logiczne "Co ułatwia nam pracę w domu?".
Obserwowanie zmian zachodzących z przyrodzie późną jesienią.
Słuchanie opowiadania J. Koczanowskiej "Listopad", utrwalenie umiejętności
wypowiadania się.
Zabawy z literą "d": małą i wielką, drukowaną i pisaną.
Rozwijanie sprawności fizycznej oraz poczucia rytmu podczas zabaw
muzyczno-ruchowych (przy piosence pt." Dola parasola").
Doskonalenie
sprawności manualnej podczas wykonywania pelerynki
przeciwdeszczowej.
Usprawnianie narządów artykulacyjnych poprzez zabawę "Gimnastyka buzi
i języka",
Rozwijanie inwencji twórczej podczas wykonywania pracy plastycznej
"Deszczowe kompozycje".
Zapoznanie z figurą geometryczną - prostokątem.
Zapoznanie z literą "k": małą, wielką, drukowaną i pisaną.
Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej "Katar", utrwalenie umiejętności
wypowiadania się na temat wiersza.

Kształcenie słuchu i poczucia rytmu podczas zabawy muzyczno-ruchowej "Ser
z malinami".
Poznawanie zasad dbania o higienę oraz zdrowie.
Ćwiczenia klasyfikacyjne z wykorzystaniem poznanych figur geometrycznych.
Rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów i odejmowania na materiale
konkretnym (w zakresie od 1 do 6) podczas zabawy matematycznej "Liczymy
czapki i szaliki".
Edukacja z udziałem psa terapeutycznego, zabawy dydaktyczne wspomagające
rozwój kompetencji matematycznych .
Utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów oraz wycieczek
przedszkolnych.
Rozmowa na temat praw dzieci z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia
Praw Dziecka.

